01a.

Alle båter plikter å føre en plettfri BM-vimpel. Det er kun båt, eiet av personlig
medlem som kan nytte tildelt havneplass.
Båter kan flyttes til annen plass innen havnen når Havnesjef finner dette formålstjenelig.
Medlemmene plikter å rette seg etter pålegg fra tillitsvalgte.

01b.

Medlemmer plikter hele året å holde seg jevnlig informert om det som står på
oppslagstavler og aktivitetskallender. Det er også gunstig å holde seg orientert om
den informasjon som til enhver tid legges ut på Foreningens hjemmeside.

01c.

Medlemmer som ikke overholder Havnereglementet, vil få påtale av Styret. (jfo.
BM`s lover )

02.

Jolle kan fortøyes ved båten dersom det ikke er til hinder for nabobåt eller den
alminnelige ferdsel i havnen – ellers på anvist plass i havnen. Det er under ingen
omstendigheter tillatt å legge joller på flytebryggene. Joller i vinteropplag må enten
plasseres i jolleskuret, eller fjernes fra havnen. Det er ikke tillatt å ha joller løst i
opplagskurene.

03.

Joller over 3,30 meter, som ikke kan festes i egen båt i båsen, regnes som uavhengig
båt, og krever egen søknad til styret. Havneleie for disse fastsettes av styret.

04.

Joller lagret i jolleskuret skal være tydelig merket med eiers navn.

05.

Båter større en 13,5x4,5 meter er ikke tillatt i havnen.

06.

Båteier plikter å ha båten forsvarlig fortøyet med strekkavlastere og å holde utriggere
frie for groe. Eventuell skade eller svakhet på bryggemateriell rapporteres til
bryggesjef.

07.

Fart i Foreningens havneområde skal skje hensynsfullt – med årvåkenhet, og kun
med forsvarlig styrefart.

08a.

Det er ikke tillatt å kjøre motoren med innkoblet propell når båten ligger fortøyet i
flytebryggene.

08b.

Fiske fra bryggene med snøre/sluk er av sikkerhets grunner ikke tillatt.
(sluker som hekter seg i bryggefortøyningen er et faremoment ved rengjøring av
tauverk under vann)

09a.

Ved utseiling eller opplag, skal samtlige fortøyninger ryddes og kveiles sjømannsmessig
på bryggen/ utrigger.

09b.

Alle vannslager skal kveiles opp og henges på plass etter bruk. Det er ikke tillatt
”å låne” slange fra annen brygge enn den man har plass ved.

10.

Det er ikke tillatt å ha rekvisita liggende på bryggene, når man forlater båten. Ingen
del av båten skal stikke inn over flytebryggen

11a.

Om vinteren skal alle med havneplass holde båt, brygger og utrigger fri for snø, og
føre skikkelig tilsyn med båten. Dette gjelder også de som ligger i opplag i naustene.
Det er ikke tillatt å bygge ”telt” over båten som øker dens vindfang. På vinterstid må
alle som ligger med båten i bryggen være ekstra påpasselig med nødvendige ekstra
fortøyninger (spring/brest) slik at unødvendig ekstrabelastning på bryggemateriell
unngås.
For båter i opplag gjelder egne regler, som er hengt opp i naustene.

11b.

Det er kun medlemmer med båtplass (bås) i havnen, som kan bli tildelt vinteropplag
i naust.
Jfo- Foreningens lover.

11c.

Medlemmer som ikke har fast båtplass, men som benytter seg av foreningens
fasiliteter, skal også delta på dugnad.

12.

Vanlig avfall kastes i avfallscontainer eller fjernes fra havneområdet. Spillolje helles
i spesialtanken ved containeren. Alt annet spesialavfall (batterier o.l) skal fjernes
av den enkelte båteier.

13.

Uttak av strøm til annet enn håndverktøy kan tillates etter avtale med bryggesjef/
havnesjef. Ikke godkjent materiell vil bli fjernet uten videre. Alle kabler skal være
godkjent for utendørs bruk.

14a.

Ved salg av båt skal det straks meldes skriftlig til styret. Ved bytte av båt skal dette
meldes fra så tidlig som mulig på forhånd. Ny båt kan ikke tas inn i havnen før dette
er klarert med havnesjefen. Ingen båser skal stå tomme i mer enn inntil en sesong
i tillegg til den sesongen da båten ble solgt. Ved bytte av båt, kan båt nr.2 ligge
vederlagsfritt i inntil 4 uker på den plass som havnesjef anviser.

14b.

Alle som endrer adresse eller får nytt telefonnummer plikter å oppdatere styret om
dette. Det er meget viktig at vi har et medlemsregister som til enhver tid er korrekt.

15.

Det er ikke tillatt å låne bort, leie ut eller selge havneplass i Foreningens anlegg.

16.

Ved overgang til større båt, tildeles ny plass når ledig. Justering av bås bredden
gjøres kun etter avtale med bryggesjef eller havnesjef. Berørte naboer skal informeres.
Medlemmer med mindre en 5 års ansiennitet, kan ikke regne med å få plass til båt
i gruppe 4.

17.

Ved oppsigelse av medlemskap tilbakeleveres utleverte nøkler.

18.

Servicebryggen er kun beregnet til om bord- og ilandstigning eller andre kortvarige
opphold.

19

Gjestebåter henvises plass til gjestebryggen etter avtale og registrering av tillitsvalgt
eller nattevakt.

20a.

Parkering på Foreningens områdeskal kun skje på dertil bestemte plasser. Det er
ikke tillatt å parkere på skravert felt i midtre skur, eller innenfor kranens eller slippens
virkeområde. Det skal til enhver tid være fri adkomst for utrykningskjøretøy fra
riksveg til kaiområdet.

20b.

Det tillates kun 1- en parkeringsplass pr. båt. Andre parkerte kjøretøyer kan bli tauet
bort for eiers regning og risiko.

21.

Bruk av Foreningens anlegg: slipp, kran, truck og kaier skjer etter avtale med
tillitsvalgte. Kranen skal alltid forlates i en slik stand at den er klar til bruk i nøds
tilfeller hvor det kan være fare for at en båt kan synke. Oppsett på kaien over natten
skal kun skje etter avtale med opplagsjef. (bestilling av oppsett på kai, er tilrettelagt
med oppslag på kranen.) Alle som har hatt båten på kaien for spyling, rengjøring
og bunnsmøring skal sørge for at kaiområdet blir skikkelig rengjort rundt kranen,
og spesielt omkring utgang til nærliggende brygge.

22.

Bruk av Foreningens anlegg og materiell til opptak/utsett av båter som ikke tilhører
medlemmer er ikke tillatt med mindre det foreligger en nød situasjon.

23.

Uvedkommende har ikke adgang til foreningens havneanlegg med mindre de kan
legitimere sin tilstedeværelse i forbindelse med arbeider som skal utføres for
Foreningen eller medlemmer. Alle medlemmer plikter å delta til å gjøre havneområdet
og foreningens eiendom til et sikkert og trivelig sted å ferdes.
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