Eiksund Småbåtlag
Havnevedtekter.

Vedtatt på årsmøte 06.03.2008.
§ 1.
Havnevedtektene er et supplement til styrevedtektene, og er ment for å regulere det som
har med havneområdet og bryggeplassene å gjøre.
§ 2.
De velges en oppsynsmann som har kontroll med havneområdet (turnus innen
medlemmene/styret). Tid for turnus fastsettes til år.
§ 3.
Alle medlemmer må rette seg etter havnevedtektene, hvis ikke kan styret suspendere og
utvise vedkommende. Vedkommende kan da anke dette, men er å regne som suspendert
inntil ekstraordinert møte i laget holdes. Ekstraordinert møte i styret for småbåtlaget må
da holdes snarest innen 14 dager. Blir medlemmet ekskludert, mister han retten til
bryggeplassen. Anke på vedtak kan gjøres til årsmøte. Bryggeplassen blir da utbetalt til
vedkommende etter pris fastsatt i årsmøte.
§ 4.
Eier/bruker av bryggeplassene er pliktige til å holde ettersyn og orden på egen båtplass.
Båtene skal være fendret og fortøyd på en slik måte at bryggene og andre båter ikke
skades. Fortøyninger skal heller ikke være til hinder for andre eiere/brukere. Fartøy over
25fot må bruke fjørbelastede fortøyninger på 4 punkt, 2 foran og 2 akterut. Dette for å
unngå unødig slitasje på bryggene. Evt. skader eller feil på bryggene må varsles til
oppsynsmann eller styret straks det oppdages.
§ 5.
Skader på bryggene påført av medlem, kan av styret vedtas å betales av den som påførte
skadene.
§ 6.
Strøm og vann betales alt etter opplegg (måler, kort etc.). Her må også eier av
bryggeplass holde tilsyn og orden. Rapporter feil/mangler iht. pkt 4.
§ 7.
Medlemmer kan overdra sin båtplass til nærmeste familie. Andre arveforhold skal
godkjennes av styret. Dette må meldes skriftelig til styret med dato om skifte, navn og
adresse på ny eier.
§ 8.
Skal en bryggeplass selges (utenom pkt 7), skal den uavkortet selges tilbake til
småbåtlaget etter pris fastsatt i årsmøte. Småbåtlaget videreformidler da båtplassen etter
venteliste/behov, og gjeldende priser. Salg av båtplass må skje ved skriftelig melding til
styret.
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§ 9.
Om bryggeplassen blir sagt opp pga dødsfall, må dette også være skriftelig. Småbåtlaget
forplikter seg da å løse inn bryggeplassen etter pris fastsatt i årsmøte innen 6 mnd, om
ikke annet avtales (utenom pkt 7).
§ 10.
Styret har myndighet til å omplassere båtene i havneområdet etter behov, for best mulig
utnyttelse av havnen.
§ 11.
Bryggeplassene skal ikke benyttes til opphalingsplass eller lagringsplass for slepejolle,
vegn eller annet utstyr. Det er heller ikke tillat å sløye fisk, eller kaste fiskerusk o.l., ved
bryggeplassene eller i havneområdet.
Videre er det ikke tillatt å pumpe ut olje, oljeholdig lensevann og lignende som kan
forurense havneområdet. Tømming av septiktanker og toalett må ikke forekomme i
havneområdet.
§ 12.
Fellesbrygger/utleiebrygger kan leies ut/brukes til kortere opphold i havnen. Forøvrig
gjelder reglene om orden etc. også på de plassene. Utleie ordnes via oppsynsmann/styret.
§ 13.
Medlemmer kan også leie ut bryggeplassene sine. Utleie av plassen utover 12 måneder
må da meldes skriftlig til styret. Takster for leie av bryggeplass blir da samme takst som
småbåtlaget tar for leieplasser. Om bryggeplassen blir utleid i en periode over 5 år, kan
styret kreve at plassen går tilbake til småbåtlaget. Dette må først skriftelig meldes til
medlem/eier, og vedkommende kan da vurdere om han fortsatt vil ha plassen.
§ 14.
Kjøring innenfor havneområdet skal foregå med sakte fart, slik at en ikke volder
ulempe/skade på andre båter og brygger.
§ 15.
Slippen og spyleplassen skal kun brukes til opptrekk og utsetting av båter, ikke lengre
tids lagring. For tid til årlig reparasjon/vedlikehold av båter, må det lages liste over
tidsplan. Maks 3 dager pr. båt kan tillates oppstilt på spyleplassen ved årlig
reparasjon/vedlikehold. Oppstilte båter på spyleplassen, må ikke hindre ferdsel til/fra
slippen.
Her kan kanskje miljøhensyn føre til at spyling etc. må gå til samlekum o.l.
§ 16.
Medlemmer/brukere av bryggene/havneområdet, må til enhver tid passe på at portene til
bryggeplassene er låste for uvedkommende.
§ 17.
Småbåtlaget er ikke ansvarlig for stjålet utstyr/hærverk fra/på båtene i havneområdet.
Småbåtlaget er heller ikke ansvarlig for skade/hærverk på biler på parkeringsområdene.
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