Havneregler

Havneregler
REGLEMENT FOR SKAFTVIKA SMÅBÅTHAVN

§ 1. Småbåthavn
Havna drives ihht vedtekter og havneregler fastsatt av årsmøtet og styret.
Styret/Havnesjef skal godkjenne båtstørrelse og fortøyning.
Bare medlemmer kan ha båtplass på foreningens område. Har en båt flere eiere skal
samtlige eiere være medlemmer i foreningen. Alle eiere av båt må ha folkeregistret
adresse 8215 Valnesfjord. Båteiere tilpliktes å registrere sine båter i Småbåtregistret
eller annet offentlig merkeregister. Registrert eier må også være registrert som eier
av båtplassen.
Tildeling av båtplass innebærer medlemmets rett til å disponere en plass i tildelt
størrelse Gr 1, 2 eller 3
Båtplassers pris/verdi bekjentgjøres i årsmelding, regnskap eller lignende innretning
spesifisert på hhv GR1(maks 2,30) GR 2 (maks3,00) og GR 3 (maks 3,50).
Ved arv henvises til § 3 i vedtektene.
§ 2. Leieforhold
Andelseieren betaler en årlig leie for båtplassen. Leien skal betales forskuddsvis
innen 1 april hvert år. Leien fastsettes av årsmøtet. Ved eventuelt framleie er det
eieren av båtplassen som står ansvarlig for at bryggeleie blir innbetalt båtforeningen.
Leie som ikke er innbetalt til rett tid, fører til oppsigelse av båtplassen.
§ 3. Utleiers ansvar
Båtforeningen fraskriver seg ethvert ansvar for hærverk og/eller tyveri av eller fra
båter som ligger fortøyd ved brygga eller i havna. Båtforeningen er heller ikke
ansvarlig for eventuelle personskader forvoldt i forbindelse med bruk av
båtplassen.Utleier har ansvaret for at hver båtplass er merket med båtplassnummer.
§ 4. Andelseiers ansvar
Leieren er ansvarlig for at fartøyet er forsvarlig fortøyd og plikter å kontrollere
fortøyningene med jevne mellomrom. Særlig må leieren føre kontroll med
fortøyningen i dårlig vær med sterk vind. Det er obligatorisk bruk av fortøyningsfjærer
eller tilsvarende. Fortøyningsfjærer/strekkavlastere skal være godkjent av
havnesjefen. Ved lengre fravær skal båtplassen sikres ved å spenne en skikkelig tau
mellom uteliggerne.
Andelseieren plikter å holde fartøyet forskriftsmessig merket. Ved anskaffelse av
nytt/annet fartøy må en straks innrapportere skiftet av båt til havnesjef og oppgi data
om båten.

VBF er fri for ansvar ved havari av båter og/eller brygger eller deler av disse.
Dersom leieren oppdager uregelmessigheter med brygger eller fartøyer fortøyd ved
bryggene eller andre truende farer, skal dette straks innrapporteres til utleieren eller
havnesjefen.
§ 5. Framleie
Ønske om framleie av båtplass/kajakkplass meddeles foreningens styre skriftlig.
Framleie kan av styret maksimalt innvilges for max 3 år og kun en gang. Deretter
må plasseier selv ta i bruk båtplassen/kajakkplassen, og svare for alle utgifter
tilknyttet plassen (havneleie,kontingent, dugnad etc) . Båtplasser/kajakkplasser på
framleie vil foreningens styre leie ut til medlemmer på venteliste som har fremmet
ønske om leie av plass. Dugnadsplikten tilligger den som leier plassen.
Båtplasser som leies på framleie gjelder for sesongen og strekker seg fra 1.april til
utgangen av året. Leieprisen er årsleie i hht. båtplassens størrelse pluss prisen for
10 timers dugnad. Leie i vintersesongen 1.januar til 1. april er kr 300 pr måned.
I de tilfeller eier av båtplass/kajakkplass ikke selv benytter sin plass kan denne plass
utleies som korttidsutleie til interesserte på ventelisten. Plasseier må selv varsle
styret og avtale vakansetidsrom. Styret administrerer det eventuelle framleieforhold.
Styret kan i særskilte tilfeller gjøre unntak for kravet om medlemskap. Slik type
framleie må være av minst tre måneders varighet
§ 6. Bytte av båtplass.
Dersom en båteier får endret behov for plass og vedkommende finner finner en i
medlemsmassen som er villig til å bytte båtplass fra ev. større til mindere eller vise
versa skal dette forelegges styret for godkjenning. Selve byttet av plasser foregår
ved at båtforeningen kjøper opp begge plassene og foretar en ny tildeling.
§ 7.Omdisponering
Styret/Havnesjef kan ved behov foreta flytting av et medlems båt fra en plass til en
annen om dette skulle bli nødvendig av hensyn til havnas optimale utnyttelse eller av
sikkerhetsmessige årsaker. Slik nødvendig omdisponering vil berørte båteiere
orienteres om. Omdisponeringen kan være av varig eller kortvarig karakter
§ 8. Dugnadsordning
Medlemmer som disponerer båtplass i havna pålegges å arbeide 10 timer dugnad
pr. år. Satsen som må betales ved fravær fra pålagt dugnad er kr. 250,00 pr. time.
Betaling for manglende fremmøte til 10 timer pålagt dugnad (ref §9) faktureres og
innkreves samtidig med medlemskontingenten for angjeldende år. Ved oppfyllelse av
dugnadsplikten vil det enkelte medlem få sitt tilgodehavende kreditert neste års
dugnad/kontingent/havneleie.
§ 9 Styrets dugnadsplikt.
Båtforeningens dugnadsaktivitet ledes i sesongen av styrets medlemmer etter
oppsatt turnus. Styremedlemmers dugnadsplikt er å anse som oppfylt ved de
respektives deltagelse i styreverv og ledelsen av den årlige dugnadsaktivitet.

Annet
Medlemmene plikter å følge de til enhver tid gjeldende regler og bestemmelser og
skal følge anvisning og påbud fra havnesjefen. Båtførere plikter å kjøre med sakte
fart, max toppfart 3 knop i havneområdet. Det er strengt forbudt å henlegge eller
lagre gjenstander av enhver art på brygga. Slike gjenstander blir uten forvarsel
fjernet fra brygga på vedkommende medlems regning. Overtredelse eller
misligholdelse av dette reglement gir VBF rett til å heve medlemskapet med
øyeblikkelig virkning og fjerne fartøyet fra fortøyningsplassen for leierens regning og
risiko jfr. Tvangsfullbyrdelsesloven § 3 og 9.

