Havnereglement for Kambo Båtforening
Revidert er foretatt på ekstraordinært årsmøte den 21. mai 2014.
Revisjon er foretatt på årsmøte den 27. februar 2020.
Dette havnereglementet erstatter alle tidligere vedtatte reglement som vedrører havnesaker i
Kambo Båtforening.

1. Innledning
Havnereglementet for Kambo båtforening (KBF) gjelder for havna med opplagringsplasser, inkludert
maskiner/utstyr og fasiliteter. Unntatt er klubbhuset, som dekkes av eget husreglement.
Reglementet er basert på foreningens lover, og skal følges av alle medlemmer og andre som har fått
tillatelse til å benytte havna.

2. Tildeling og disponering av båtplass
a) Søknad om båtplass – tildeling – ansiennitet
• Bare medlemmer av KBF kan søke om båtplass.
• Båten det søkes plass til, skal være registrert på medlemmets navn. Kopi av
båtkortet skal vedlegges søknaden første gang og ved skifte av båt.
• Det kan bare tildeles én fast båtplass pr medlem.
• Maksimal båtplassbredde er 3,5 meter.
• Båtplass tildeles fortløpende etter ansiennitetsprinsippet.
b) Bruk av tildelt/anvist plass
• Alle utliggere tilhører KBF, og vil være utlagt på sine respektive plasser innen
15. april og tatt opp innen 1. november. Dette organiseres av havnekomiteen
og utføres på dugnad.
• Medlemmet må plassere sin båt på tildelt plass senest innen 1. juni. Om dette
ikke har skjedd vil vedkommende miste retten til tildelt båtplass for sesongen.
Det gjøres unntak fra fristen dersom medlemmet har gjort avtale på forhånd
med havneleder. Uten at slik avtale er gjort vil kasserer stå fritt til å kunne leie
ut plassen for resten av sesongen.
• Framleie av båtplassen er forbudt.
• Siste dato for utsett av båter som står i opplag hos foreningen, er 1. juni.
• Dersom tildelt båtplass ikke skal benyttes i en periode (for eksempel i
sommerferien), bør båtplasseier melde fra til havneansvarlig om dette, slik at
eventuelle kortsiktige utlån til medlemmer uten tildelt båtplass eller til gjester
kan foretas i perioden – mot en avgift fastsatt av styret.
Dersom båtplasseier kommer tilbake før en det som er avtalt, må
havneansvarlig varsles senest 1 døgn før ankomst.
• Alle båteiere som benytter truck for utsetting av båter etter vinteropplaget må
vise godkjent kvittering for betalt båtplassleie / betalt vinteropplag før båten
sette på vannet.
C) Søknad om å beholde tildelt båtplass i en periode uten båt – disponering
• Medlem med fast tildelt båtplass, som ikke skal benytte plassen, kan søke om
å beholde retten til plassen inntil to sesonger. Søknadsfrist for dette er 31.
desember.

•

Foreningen disponerer båtplassen i det tidsrommet den er ledig, og kan tildele
plassen midlertidig til medlem uten båtplass etter ansiennitetsprinsippet. Det
medlemmet som da disponerer båtplassen skal betale avgift for denne
sesongen. Den som «eier» båtplassen, betaler i denne perioden bare
kontingent som passivt medlem.

d) Bytte av båt
•

Ved bytte av båt etter tildeling av båtplass, skal foreningen underrettes
skriftlig. Båttype m.m. og båtens registreringsnummer skal oppgis (kopi av
båtkort).

e) Slepejoller
• Medlemmer som har fått tildelt båtplass, kan ha slepejolle inntil 12 fot plassert
på anvist plass.
• Slepejollen skal være tydelig merket med eierens navn.

f) Avgift
• Båtplassavgift for inneværende sesong skal betales senest 15. april.
•

Båt som det ikke er betalt avgift for, eller som er plassert uten tillatelse, blir
fjernet uten varsel for eierens regning og risiko.

g) . Oppsigelse
• Oppsigelse av tildelt båtplass må meldes til foreningen senest innen 31.
•

desember.
Dersom dette ikke skjer blir full båtplassavgift belastet.

3. Båt på sjø og i opplag
a) Båt på sjøen
Havnekomiteen v/havneansvarlig skal godkjenne fortøyning og fendring. All ferdsel i
havneområdet skal skje uten ulempe for andre.
Gjeldende hastighetsbegrensninger skal overholdes.
b) Utsetting og opptak av båt
• Utsetting og opptak av båt skjer etter fastlagte regler som havnekomite
v/havneansvarlig bestemmer.
• Dato og klokkeslett for utsetting/opptak skal alltid avtales med
havneansvarlig i god tid på forhånd.
• Opptaksperioden, med siste opptaksdato, vil alltid bli kunngjort ved
oppslag i havna og på web siden til foreningen.
• Etter denne perioden kan det ilegges et opptaksgebyr, fastsatt av
årsmøtet.
• Umiddelbart etter utsetting skal alt opplagsmateriell merkes og settes på
anvist plass, og opplagsplassen skal ryddes.
c) Båt i opplag
•
•

Båten skal settes på anvist plass etter avtale med havneansvarlig /
havnekomite.
Havneansvarlig skal godkjenne alt opplagsmateriell.

•

Ved skraping / fjerning av bunnstoff skal avfallet samles opp og kastes på
anvist plass.

d) Flytting av båt på land (i opplag)
Ved nødvendig flytting av båt, som ligger i opplag og hindrer atkomst til båt som skal
sjøsettes, kan det bli innkrevd et gebyr fastsatt av årsmøtet.
Dette gjelder i tidsrommet 15. april og ut båtsesongen.

4. Bruk av havna
a) Bruk av maskiner / utstyr
Foreningens maskiner som truck, gravemaskin osv. kan kun benyttes av medlemmer
med godkjente sertifikat, og etter godkjenning av havneansvarlig.
Høytrykksspyler og annet utstyr kan benyttes fritt.
NB! Høytrykksspyleren må ikke benyttes i nærheten av / på løftestroppene. Alt
materiell skal settes på plass etter bruk – dersom ikke annet er avtalt med
havneansvarlig og spyleplassen skal rengjøres.
b) Plikter/orden
Medlemmene skal holde det ryddig og pent på sine tildelte områder – og i havna
generelt. Blant annet skal eget søppel fjernes (taes med hjem), og hus, bommer m.m.
skal låses etter bruk.

c) Erstatninger
Foreningen har ikke ansvar for skade på personer eller materiell, eller skade oppstått
under utførelse av arbeid, svikt i båtfester eller underlag.
Stjålne eller bortkomne saker erstattes ikke av foreningen.
d) Bruk av havna for medlemmer som ikke er tildelt fast båtplass (passive
medlemmer)
Medlemmer som ikke har blitt tildelt fast båtplass kan benytte havnas utstyr
(høytrykksspyler, opplagringsplass m.m.) etter avtale med havneansvarlig. For hvert
tilfelle skal det betales en avgift, som fastsettes av årsmøtet.

5. Dugnad
Dugnad i havna er obligatorisk, og inngår som en del av kontingenten. Uteblivelse
som ikke blir varslet utløser et gebyr vedtatt av årsmøtet. Tillitsverv i foreningen
godkjennes som dugnad.

6. Handhevelse av havnereglementet
a) Ansvar
Havnekomiteen er ansvarlig for at dette reglementet følges opp.
b) Tvister

Tvister mellom KBF’s medlemmer og havnekomiteen i forbindelse med havna avgjøres av
styret, og i henhold til Lover for Kambo Båtforening.

