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l. sÅrpmss
o) Leietoker må vcere medlem i båtforeningen.

b) Båtplqssen kon kun disponeres qv leietoker.

c) Medlemmer som blir tildelt båtploss skql betole et engongsbeløp og en

infrostrukturovgift etter sotser vediott qv årsmøtet. Sistnevnte ovgift

gjelder for nye plosser etter 01.0,l.03.

d) Tildeling ov båtploss skjer etter oppsott liste. Medlem som hor fått tildelt

båtploss skol også vcere eier ov båten og stå oppført som registrert eier

og forsikringstoker i de oktuelle dokumenter.

e) Leietoker er onsvorlig for skoder på uteriggere utover normol

slittosje. Vedkommende er også onsvorlig for snømåking på sin

uterigger.

Uterigger og pongtonger skol rengjøres en gong i årei for tong og

skjell.

f) Båten må foriøyes forsvorlig med minst 4 punkter og med tou og

strekkdempere kroftig nok til å klore båtens vekt. Flytende tquverk er

forbudt. Stålfjoerer tillotes ikke. Det skol vcere minst to fendere på hver

side ov båten for beskyttelse ov båt, uterigger og båt ved siden ov.

Fendere skol voere dimensjonert for dette qlt etier størrelse på båten.

Hovnesjef kon pålegge båteier å foreto konigeringer.

g) Fortøyninger kon skiftes ut eller endres for medlemmets kostnod og;

risiko hvis ikke henstillinger om å bringe disse i stqnd stroks etterkommes.

h) Det tillotes of leietoker som tor båten sin i vinteropplog leier bort

plossen sin til medlemmer uten fost ploss" Dette skol godkjennes ov

hovnesjef for å sikre of båten pCIsser inn, er sjødyktig og leietokers

motivosjon for å følge reglene for båtplossen. Leietoker ov båtplcrssen

er onsvqrlig for å informere medlem om lover og regler.
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i) Fremleie er kun tillqtt etter ovtole med båtforeningen og moksimum l2

måneder. Dette grunnet stor pågong på foste båtplosser.

j) Ektefelle og born kon etter søknod til styret overto båtploss hvis et

medlem skulle gå bort. Born må vcere medlem ov foreningen. Slekt

kqn ikke overto direkte.

k) Båter over l6 fot skcrl vcere qnsvorsforsikret for eiers regning og risiko.

l) Alle båter i hovno skol vcere sjødyktige.

m) Båteier kon fritt benytte strøm på koien for sporodisk bruk ov verktøy,

orbeidslys, trykkspyler, botteriloder og lignende.

n) Londstrøm kqn kun benyttes der det er sirømmåler.

o) Styret kon inndro båiploss hvis:

l. Ordens og hcrvnereglementet gjentotte gonger blir brutt.

ll. Årlig hcvneovgift, medlemsqvgift eller onnen gjeld ikke blir

betqlt. En slik ovgjørelse kon onkei inn for årsmøtet.
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2. HAVNA

o) Enhver dumping ov søppel eller septiktonke i hovneområdet er strengt

forbudi. Det henvises til oppsott søppeldunk og komnrunolt onlegg for

septiktonke.

b) Tømming ov fiskeqvfoll ihovneområdet må ikke forekomme.

c) Båteier plikter å holde det ryddig rundt egen båt. Også når den står på

lond.

d) Det må utvises største forsiktighet ved ferdsel inn og ut ov hovno. Dette

skol s(e hensynsfullt og rolig. Hostighet skol vcere ovposset slik of båten

kun hqr monØvrerin gshostighei.

e) Det er plosserf vonnsøyler på brygger som er til fri benyttelse. Etter bruk

skol slonger henges opp.

f) Personer som hor vinterlogret båt på lond plikter å se etter båten sin.

Området skol voere ryddig.

g) Den som volder skode på onnen båt eller i båtforeningens hovneonlegg

er selv onsvorlig for dette.

3. GJESTEBRYGGA

o) Tilreisende på båtbesøk kon benytte gjestebryggen mot døgnovgift som

uovkortet går til båtforeningen. Første døgnet er grotis.
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4. sÅrsurp

CI) Det skql vcere to personer tilstede når båt settes opp/settes ut. En slipp

operotør på lond og en person ombord som sikrer båten.

b) Det må iKkq vcere personer i verksted/winsjrom når slippvogn er i bruk.

Dette begrunnes med stor risiko for of personer kon komme i klem under

en slik operosjon. Det er slipp operotør sitt onsvor å påse of rom og

område er klorert.

c) Området på og rundt slip skolvcpre ryddet og spylt før båt settes ut,

d) Oppsomlingsbøtte nede på slippen skol tømmes iplostsekk og toes med

ov båteier. lngen deponering ov slikt qvfoll er tillott i hovne/slip områdei.

e) Slipp operalør er onsvorlig for å registrere doto opp/ned for fokturering.

f) Båtforeningen hor intet onsvor for eventuelle skoder på båt og utstyr

under slippsetting, sjøsetting eller når båt står på slipp. Dette er båteiers

CInsvcrr og risiko.

5. Sommerbryggo

o) Sesongen på sommerbryggo regnes fro l5 opril til l5 oktober. Når

gongvei er tott opp skol også olle båter vcere fjernet.

b) Båten må foriøyes med minst 4 punkter og med tou og strekkdempere

kroftig nok iil å klore båtens vekt. Flytende touverk er forbudt.

Stålfjcerer tillotes ikke. Det skol vcere minst to fendere på hver side ov

båten for beskyttelse ov båt, uterigger og båt ved siden ov. Fendere skol

vcere dimensjonert for dette olt etter stønelse på båten. Hovnesjef kon

pålegge båfeier å foreio korrigeringer.

c) Foriøyninger kon skiftes ut eller endres for medlemmets kostnod og risiko

hvis ikke henstillinger om å bringe disse i stond stroks etterkommes.

KVÆFJORD BÅTFORENING 20I 6



Side 7 av 7

6. Brygge lområde for dieselfylllng

o) Medlemmer skol to hensyn til of det på østsiden ov denne bryggen er

tilgjengelig ploss slik of båier kommer til for å fylle diesel.

b) Opphold på denne siden ov brygge skolvære ov kort vorighet.

Godkjent på årsmøte 03.03.2016
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