
Tilladelse til sejlads med passagerer

DANMARK
DENMARK

Anvendelse Type Navn Name IMO no.

General Cargo Ship LIMGRIM

Kendingsbogstaver I
Kontrol nr. I Hjemsted Tonnage kW I Dato, på hvilken kølen blev lagt.

Oistinct&e number ar I
Offic/ol no. Port of Registry Tonnoge Output Date an which keel was/afd.

letters I
OU 3180 SKIVE 15,9 367 30-06-1986

Søfartsstyrelsen har afsluttet syn den: I 22-01-2013

Skibet er synet i henhold til: Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F - med fornyelsessyn

Skibet er tildelt nedenstående fartsområder med passagerer om bord:

Fart på Lim Uorden.
I tidsrummet 22.00 - 06.00. må sejladsen overstige 6 timer og passagerene må ikke overnatte ombord.

Ltden passagerer må fanojet benyttes til indenrigsfan. indenfor GMDSS område Al dog ikke udover 25 somil fra

nærmeste kyst..

Skibet er godkendt til sejlads med maksimalt 10 passagerer i perioden i maj -30september

og godkendt til sejlads med maksimalt 2 passagerer i perioden 1 oktober -30 april

Sted for underskrift af certfikat
(Place af issue ofcert,ficare)

Et eksemplar at tilladelsen skal være anbragt ombord på et for passagererne iøjnefaldende sted.

Hvis der ikke foreligger en egentlig besætningsfastsættelse gælder Minimum fribord under sejlads: 350 mm.

bekendtgørelsen “Søfartsstyrelsens Besætningsfastsættelse nr. 1 af Hvis der findes etfribordscertifikat på skibet udfyldes dette
10. august 2001” felt ikke.

Skibet er uklasset. Denne tilladelse er gyldig som angivet nedenlhr. rorudsat at skibet er i besiddelse afgrldige lovpligtige

eenilikaler saml boldt i sodygtig stand.

PIe ship is iu,clu,vsed. This pennil is sv/idas stated ba/un pruvirkd tl,’ ship Iso/is ru/kl stcUI,tofl cert,jicutes and is kap, hs

sL’Itrorlhl’ stak’.

I IMellemliggende syn skal afholdes tidligst: 01-11-2014 og senest: 30-04-2015

Tilladelsen er gyldig indtil næste fornyelses/periodiske syn under forudsætning af, redningsmidlerne forefindes og at det
mellemliggende syn afholdes rettidigt.

Tilladelsen er gyldig indtil (The permit is valid untiQ: 31-01—2017

Udstedt i Rønbjerg

Udstedelsesdato
(Date ofissue)

22-01-2013 Bo Berggreen Larsen

Mellemliggende syn afholdt:

Søfartsstyrelsen, den

Sted

underskrift fra autoriseret udsteder
(Signature af authorized offida? issuing the certificate)

—--

DANISH MARITIME AUTHORITY

26-04-2015 Underskrift

Egenkontrol 17-04-2015 Navn
0.

Bo Berggreen Larsen

Dato formatet pà dette certifikat er: dd-mm-åååå (The date forrau,ng used an this cert/fi rate /s: dd-mm-yyyy).


