Hasselvika Båtforening – Retningslinjer
(org.nr. 921724950)

Hasselvika Båtforening er en selvstyrt forening, og alle som søker, eier og leier
båtplass skal være medlemmer og ha betalt årets medlemsavgift. Aktiviteten til
båtforeningen skal være å tilrettelegge for de som har båtplass og for gjester som
besøker Hasselvika småbåthavn, og generelt fungere som et sosialt samlingspunkt i
nærmiljøet.
§ 1 Tildeling og plassering av båtplass
Enhver båteier skal godta den plassen de blir anvist av styret, og som også når som
helst kan forlange at vedkommende skifter plass når det er hensiktsmessig for å
utnytte båthavnen.
§ 2 Båtplass – betaling / tilbakebetaling
Ved tildeling av båtplass skal det betales innskudd tilsvarende til enhver tid gjeldende
satser vedtatt på årsmøte. Årsavgift blir fakturert ut fra størrelse/bredde på tildelt
båtplass. Ved opphør tilbakebetales innbetalt innskudd i sin helhet.
Tildeling, oppsigelse og utleie av båtplasser behandles av styret en gang i året og
oppsigelse og utleie av båtplass må være styret i hende før 01.04 for det året dette
gjelder.
Bruk av rampe er inkludert i medlemskapet, pris for ikke-medlemmers bruk av rampe
blir satt av årsmøtet.
§ 3 Bruk og disponering av båtplass
Alle leieforhold og all omsetning av båtplasser skal håndteres av styret.
Framleie er ikke tillatt uten styrets godkjenning og retningslinjer.
Når båtplassen ikke blir brukt av leier, men medlemskap blir betalt,
kan plassen leies ut til de av medlemmene som har betalt kontingent og står på
venteliste for båtplass.
Et medlem kan ikke uten styrets tillatelse overlate sin båtplass til annen båteier. Salg
av båt med båtplass er ikke tillatt.
Det skal være overenstemmelse mellom båtplasstørrelse og båtstørrelse. Styret kan
pålegge byttet av båtplass for å oppnå bedre utnyttelse av kaianlegget.
Ved bruk av strøm til annet enn lading av batteri må den enkelte leietaker installere
egen strømmåler og betale for brukt strøm ut fra gjeldende tariff. Dersom brukt strøm
ikke finansierer seg selv, kan båtforeningen skjerpe kravene til strømbruk. Det skal
benyttes godkjent type skjøteledning, og kun brukes forskriftsmessig utstyr.
§ 4 Forutsetninger
Alle båter skal ha ansvarsforsikring, i tilfelle skade på annen manns båt eller
bryggeanlegg tilhørende Hasselvika Båtforening.
Medlemmer som selger sin båt eller som skifter til annen båtstørrelse plikter
umiddelbart å underrette styret.
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Alle som leier/eier eller søker om båtplass må være medlemmer av båtforeningen og
ha betalt årets medlemsavgift.
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§ 5 Sikkerhet og orden
Foreningen er ansvarlig for vedlikehold av utriggere, brygger og andre anlegg. Kun
utriggere anskaffet av båtforeningen skal være montert på bryggene.
Alle båter skal fortøyes forsvarlig med både brest og spring, minimum 2 fortøyninger
med tilstrekkelig store dempere forut og det samme akter. Alt tauverk skal være
dimensjonert ut fra båtens størrelse og vekt. Minimum 2 stk. fendere på styrbord og
det samme på babord, tilpasset båtens størrelse.
Båteier skal sørge for jevnlig tilsyn med båten. Båter som sliter seg, havarerer eller er
til skade eller ulempe for andre båter eller kaianlegget kan uten varsel bli satt på land
for eiers regning og risiko.
Det skal kun ligge en båt på hver båtplass. Unntak er slepejolle inntil 10 fot.
Båter skal ikke være til hinder for fri ferdsel på og i anlegget.
Alle medlemmer er ansvarlig for å holde anlegget og området i god orden og må ikke
hensette båter/redskap/utstyr på land uten styrets anvisning. All søppel forårsaket av
den enkelte må fjernes fra området.
Styret utnevner en tilsynsperson/havneansvarlig som skal etterse forholdene i havna.
Båteier plikter å følge pålegg fra tilsynspersonen.
All form for tilsøling og utslipp i havnebassenget er forbudt. Vær miljøbevisst.
§ 6 Dugnad
Alle som har fått tildelt båtplass forventes å være med på to dugnadsøkter pr. år.
Medlemmer som ikke har anledning til å stille på organisert dugnad, kan gjøre en
innsats på tilsvarende antall timer på forefallende oppgaver, etter avtale med
styret/dugnadsansvarlig.
Medlemmer kan kjøpe seg fri fra dugnadsarbeid gjennom å betale til klubben kr.
1.200, - pr år sammen med kontingenten og havneavgiften.
Foran nevnte dugnadsplikt og pris for frikjøp gjelder pr. båtplass. Styret skal sørge for
et lett time-registreringssystem. Det enkelte medlem må selv påse at styret
registrerer dugnadstimene. Styret skal kreve inn utestående dugnadstimer for
foregående år.
Medlemmer som bidrar utover vedtatt antall dugnadstimer kan kompenseres med kr
100,- pr time, med et øvre tak på 20 timer. Summen trekkes fra på neste års faktura.
Styrets arbeid regnes ikke som dugnadsarbeid.
Fritaks-beløpene og antall dugnadstimer blir fastsatt av årsmøtet hvert år.
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§ 7 Mislighold
Etter nærmere bestemmelser av båtforeningen kan leier utelukkes og retten til
plass bortfalle ved uhjemlet overdragelse, framleie eller andre grove brudd på
dette reglementet. I slike tilfeller skal det gis skriftlig advarsel. Unnlatelse av å
etterkomme 2. gangs advarsel medfører oppsigelse. Ved slik bortfall refunderes
ikke eventuell innbetalt leie. Fartøy og opplagsutstyr mv. som representerer fare
eller betydelig ulempe for annet fartøy eller for havneanlegg av enhver art, kan
fjernes for eiers regning og risiko, og uten ansvar av noen art for båtforeningen
eller havnevesenet. Dersom det ved leieforholdets opphør fortsatt ligger fartøy
eller annet på plassen uten hjemmel, kan båtforeningen ta fartøy/utstyr i
forvaring for eiers regning og risiko, og eventuelt selge det. Før fartøy eller
utstyr som er tatt i forvaring med hjemmel i dette reglement selges, skal eieren
(leieren) tilskrives i rekommandert brev og gis minst 3 måneders frist til å
ordne forholdet. I brevet gjøres eieren (leieren) kjent med konsekvensene av
ikke å ordne forholdet. Dersom eieren (leieren) har ukjent adresse, skal han
gjennom annonse i Fosna-Folket eller annen alminnelig lest avis i kommunen, gis
tilsvarende underretning. Før eventuelt salgsoppgjør utbetales eieren, skal det
fratrekkes båtforeningens utgifter og eventuell forfalt ubetalt leie
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Satser 2022
Salg av båtplass
Alle nye båtplasser selger
40 000,Medlemsavgift
500 pr år

Bruk av
rampe
gratis

for medlemmer
100 pr gang for ikke medlemmer

Årsavgift/bredde på bås
I henhold til bredden på båt, kr 10 pr cm bredde + 50 cm fendring, minus gjeldende
medlemsavgift. Det vil si at om du tidligere har betalt kr 4 000 i årsavgift, vil du fra nå av
betale kr 3 500,- pluss kr 500,- i medlemsavgift.

Frikjøp - dugnad
1 200

Side 5 av 4

