HAVNEREGLEMENT FOR FJELL BÅTLAG
§ 1. Havnekomiteen sammensetning.
Havne komiteen skal bestå av havnesjef og 5 medlemmer. Havnesjef velges for ett år,
øvrige medlemmer for 2 år. Bare 2 av medlemmene skal stå på valg hvert år. Havne
komiteen velger selv ett av medlemmene til nestleder.

§ 2. Havnekomiteen sine oppgaver.
Havnekomiteen har til oppgave å:
- Føre tilsyn med lagets fortøynings- og opplagsplasser og med lagets eiendeler og
materiell.
- Fordele og anvise fortøyningsplasser.
- Stille krav til og godkjenne bøye- og fortøyningsmateriell.
- Ta seg av land- og sjøsetting vår og høst.
- Ha ansvar for planlegging og ledelse av dugnaden i båtlaget.
- Ta seg av fremleie av bryggeplasser (se§15 i vedtektene).
- Oppnevne bryggesjefer og husansvarlig.
- Påse at havnereglementet blir overholdt av de enkelte medlemmer.

§ 3. Bøyer
Bøyeutlegging av den enkelte medlem ikke tillatt.

§ 4. Utleie / lån
Havnekomiteen står for utleie av bås plasser som ikke benyttes av medlemmer.

§ 5. Innsigelser
Havnekomiteens avgjørelse kan ankes til styret for avgjørelse.
Saker av prinsipiell karakter kan forelegges årsmøtet til endelig avgjørelse.
Årsmøtets vedtak er bindende for partene.

§ 6. Opplag
Tildekking av båter i opplag skal være forsvarlig utført og ikke være skjemmende.

§ 7. Merking
Medlemmene plikter å merke sine eiendeler og holde disse i forsvarlig stand.

§ 8. Adgang
Utenforstående har kun adgang til lagets flytebrygger i følge med medlem.

§ 9. Utmelding
Ved utmeldelse av laget tilbakeleveres alle eiendeler som tilhører laget og som gir
adgang til lagets
områder.

§ 10. Rydding
Opplagsplasser skal holdes ryddig og rene. Medlemmene plikter å fjerne sitt eget avfall.

§ 11. Ansvar
Havnekomiteens godkjennelse av medlemmers materiell fratar ikke medlemmet for
ansvar.

§ 12. Plikt
Lagets medlemmer plikter å gjøre seg kjent med styringsreglene og øvrige
bestemmelser for
ferdsel på sjøen.

§ 13. Parkering
Parkering av motorkjøretøyer skal kun gjøres på de disponerte og anviste
parkeringsområdene.

§ 14. Bås
Totallengde på båt i bås er 10,70 meter. Dette innbefatter lengden på skrog, påbygde
utstikkere ( pull-pit, daviter inklusiv lettbåt, badeplattform etc. ) og lettbåt samt annet
utstyr fortøyd til båten eller båsen. Båten må ikke fortøyes slik at den er til hinder for fri
ferdsel på bryggen. Båseier/-leier plikter seg til å rette seg etter anvisninger fra
havnekomiteen. Medlemmer som inntil 18. februar 1997 har hatt større båt liggende i
havnen, kan fortsatt ha denne liggende.
§ 14 Bås B)
Båtene skal fortøyes med baugen inn mot bryggen. Etter søknad kan styret, dersom det
er spesielle behov, fravike dette kravet. Det kan da bli nødvendig at søkeren må tildeles
en annen bås.

§ 15 Strøm:
Regler for uttak av strøm i havnen:
1) Bruk av strøm når båten står på slipp er inklusiv i leien for slippen. Bruk strømuttak
på slipp / gjestebrygge / vaskekai.
2) Uttak av strøm når du selv er om bord i egen båt, er gratis og skal ikke føres opp noe
sted.
3) Bruk av strøm i vinteropplag på land skal føres opp på strømliste med det maksimale
antall watt.
4) Kasserer sender ut regning på strømuttak i henhold til gjeldende priser og strømliste,
når uttaket er avsluttet.
5) Ladestrøm er gratis. Ved bruk av ladestrøm skal alt strømforbruk om bord i båten
være frakoblet.
6) Gjestebåter betaler strøm i henhold til kostnad spesifiset i lagets prisblad.
7) Overskridelse av disse reglene vil medføre mulkt i henhold til lagets prisblad.

§ 16 Slippbruk for ikke-medlemmer
Personer som ikke er medlem av Fjell Båtlag kan på følgende vilkår benytte lagets slipp:
A. Båtens eier må fremlegge bevis for at båten har gyldig forsikring.
B. Båtens eier må sette seg inn i reglene for bruk av slippen.
C. Et medlem av Fjell Båtlag assisterer ved opptak og utsetting av båten. Det
understrekes at denne personen ikke er ansvarlig for slippsettingen.
D. Båteiere som ikke er medlem av Fjell Båtlag kan ikke reservere slippsetting, men kun
benytte slippen i perioder når denne er ledig.
E. Slippsettingen kan kun vare i tre døgn.
F. Kostnaden for slippsetting av ikke medlemmers båter er spesifisert i Fjell Båtlags
prisblad. Kostnaden må være innbetalt før slippsetting finner sted.
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