
VEDLEGG til sakliste årsmøte 2020 og 2021, sak nr 9 a):  Saker fremmet av styret 
 
 

Forslag til endringer i vedtektene: 
 
MEDLEMSTYPER 
§ 2.2 Foreningen har 2 forskjellige medlemstyper, og medlemmene velger selv hva kategori de hører til. 
A- medlem, medlem som har båtplass og deltar i vakthold og dugnad.  
B- medlem, medlem som ikke har båtplass. 
 
Setning merket med gult endres til: B-medlem, medlem som står på venteliste for kjøp av båtplass. 
Kontingent for et B-medlemskap er 25% av kontingent for A-medlemskap. 
 
KONTINGENT 
§ 3.3 Dersom et medlem ikke har betalt etter 2. gangs purring, blir medlemmet tilskrevet med melding 
om at medlemskapet i foreningen kan bli oppsagt etter vedtak i styret. Ny adgangs-kode/nøkkelkort vil 
bli delt ut når kontingent er betalt. 
 
Tillegg, ny setning: B-medlemmer som ikke har betalt kontingent innen forfall på 2. gangs purring 
strykes fra medlemslistene og mister oppsamlet ansiennitet i foreningen.  
 

 

Forslag til endringer i havnereglene: 
 
4. TILDELING, OVERDRAGELSE, BYTTING OG UTLEIE AV BÅTPLASS 
4.1.3 Nye medlemmer blir satt på venteliste og blir prioritert etter ansiennitet til ledig plass, etter hvert 
som noe blir ledig. 
 
Setning merket med gult endres til: B-medlemmer blir satt på venteliste for båtplass dersom det er 
venteliste på kjøp av båtplass. Ledige båtplasser tildeles etter ansiennitet. 
A-medlemmer som ønsker å kjøpe en ekstra båtplass vil bli plassert inn i ventelisten med ansiennitet fra 
dato forespørsel kom inn. 
Bytte av båtplasser blant medlemmer skjer ihht 4.3.1 i havneregler. 
 
4.4 Utleie av båtplass 
4.4.1 Foreningen, ved havnesjefen, kan i samarbeid med båtplasseier leie ut båtplassen dersom denne 
i en lengre periode ikke skal brukes av båtplasseier. 
 
Setning merket med gult endres til: Eier av båtplass står fritt til å leie denne ut til andre dersom en 
ikke skal benytte plassen selv. Foreningen skal ha skriftlig beskjed med personalia til leietaker og 
varigheten av leieforhold. 
Det er ikke nødvendig for leietaker å løse medlemskap i båtforeningen. 
 
4.4.2 Det er ikke mulighet å leie ut båtplasser på egen hånd. All utleie skal skje i samarbeid med 
havnesjefen, og foreningens leiekontrakt skal benyttes. 
 
Setning merket med gult endres til: Eier av båtplass ordner selv alle formalia rundt leieforholdet og 
informere båtforeningen skriftlig ref 4.4.1 
Båtforeningen ved styre har rett til å nekte utleie til personer som tidligere ikke har forholdt seg til 
gjeldende vedtekter og regler på havna. 
Det er utleier som plikter å informere leietaker om gjeldende vedtekter og regler på havna.  


