Sandøya motorbåtforening

HAVNEVEDEKTER SANDØYA MOTORBÅTFORENING
FORTØYNINGER
Alle fortøyninger på båter bør være elastiske, og ristein skal brukes på tauverk mellom båt og
påler. Alle båter i stolper har plikt til å legge ut fendere på hver side avpasset etter båtens
størrelse.
OPPLAG
Vinteropplag er tillatt i perioden 01.10 – 31.05. Medlemmer som ikke kan ta båten hjem om
vinteren vil bli prioritert når det gjelder opplagsplass. Det må gis beskjed til styret ved
bryggeformann skriftlig eller pr telefon hvis du vil ha opplagsplass. Master til seilbåter bør
plasseres over dekk eller i eget opplag slik at passasje mellom båtene ikke hindres, Husk
brannlovgivningens krav om generell aktsomhet slik at brann ikke oppstår, gjelder.
OPPLAGSPLASSEN
Alle traller og krybber skal merkes med navn og telefonnummer, slik at vi har kontroll over hvem
som eier hva, og at vi kan få gitt beskjed til eier hvis noe skulle gå i stykker
OPPTAK/UTSETTING
I tidsrommet 01.06-01.10 skal båtopplagsplassene være ryddet og fri for båter, Bukker, krybber
og trailer skal fjernes fra moloområdet.
Dersom fristen 01.06 ikke overholdes kan:
a) båtene fjernes på eiers bekostning, uten nærmere varsel.
b) båteier bli pålagt en avgift lik 10 % av kontingenten pr uke. Påbegynt uke regnes som hel
uke.
STRØM OG VANN
Foreningen disponerer strømuttak og vannposter.
Medlemmene betaler ikke for strøm i oppussingsperioden. Medlemmer som bruker strøm i båten
vinterhalvåret 01oktober – 31februar må betale et gebyr fastsatt av styret. Medlemmer plikter at
alle former for skjøteledninger, elektrisk utstyr som arbeidslamper, varmeovner etc., må være
av godkjent type og i forskriftsmessig stand. Ledninger for bruk på vinterstid skal kun tas fra
strømbokser ved kai kant og ikke fra kontakter på klubbhus. Båter i vinteropplag på molo kan ta
strøm fra klubbhuset. Kabler som ligger på bakken eller kryssende vei er eiers ansvar og vil ikke
bli tatt hensyn til ved eventuell snø brøyting.
Max tillat forbruk er 500W pr båt. Kontakt kasserer for bestilling av vinterstrom.
Vannet blir stengt for vinteren innen første frosten setter inn.
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. VEDLIKEHOLD AV BÅTPLASSER
Hvert medlem plikter å ha tilsyn med sin båtplass. Eventuelle feil eller mangler må meldes til
bryggeformann.
PARKERING
Det skal ikke parkeres/fortøyes båter ved krana — heller ikke for kortere tid. Kun lasting og
lossing er tillat.
Bil parkering på molo område er kun tillat når båteier bruker båten. Parkeringen skal skje på vest
siden av klubbhuset mot Brevik. Parkering skjer på eget ansvar.
MEDDELELSER TIL MEDLEMMENE
Meddelelse til medlemmene vil bli gitt på oppslagstavla i havna, ved/på fergene og evt. skriftlig.
Mail, SMS, hjemmeside.
VAKTORDNING
Det er innført vaktordning i havna i alle skoleferiens fredager og lørdager, fra kl.22.30 — 03.30.
Det skal alltid være 2 — to personer på vakt samtidig. Detaljert redegjørelse for hvordan vakta
skal gjennomføres og hvilken vaktdato hver enkelt får, blir sendt til alle båtplasseiere. Det er
mulig å kjøpe seg fri mot et gebyr på kr. 500,- som vil bli tildelt til de som tar ekstravakter.
BRYGGESJEFINSTRUKS
Bryggeformannen har det overordnete ansvar for bryggeanlegget. Bryggesjefen skal bla:
• Tildeling av båtplasser
• Sørge for at havnevedtekter blir fulgt
• Kontroll og godkjenning for bruk av krana for båtpussing/vedlikehold
• Påse at anlegget er i forskriftsmessig stand

AVGIFTER
Avgiftene fastsettes på
årsmøtet en gang i året
og godkjennes Avgifter
2010
OPPLAGSPLASS
INNSKUDD
OPPLAGSPLASS,
hytteeiere og ikke
fastboende
MEDLEMS
KONTIGENT
BÅTPLASS
BÅTPLASS, hytteeiere
og ikke fastboende
STRØM

Sandøya motorbåtforening

Sum

Betalingsfrist

Kr: 600.-

01mai
Kr: 7500.-

Kr: 1750.-

01mai

Kr: 800.-

01mai

Kr: 1200.Kr: 1600.-

01mai
01mai

Kr: 500.-

01mai

