HAVNEREGLEMENT FOR SKJÆRVIKEN BÅTFORENING
1.
Båtplass tildeles kun medlemmer av foreningen.
2.
Tildelt båtplass skal ikke tas i bruk før innskudd og alle pålagte avgifter er betalt.
3.
Et medlem som melder seg ut av Skjærviken båtforening, får sitt indeksregulerte
innskudd tilbakebetalt. Tidspunktet for tilbakebetalingen avhenger imidlertid av foreningens
økonomi, men skal skje senest når plassen er solgt videre til annet medlem.
4.
Medlemmer har fortrinnsrett til vinteropplag i båthavna.
5.
Medlemmer som ikke ønsker å benytte sin båtplass, skal gi beskjed til havnesjefen
innen utgangen av april måned.
6.
Medlemmene plikter å holde godt dimensjonerte fortøyninger og fendere til sine
båter. Havnesjef skal kontrollere og varsle medlemmet dersom fendring og fortøyning ikke
anses tilfredsstillende.
7.
Skader på utstyr, materiell eller bryggeanleggene forårsaket av medlemmer, deres båt
eller mannskap, vil medføre erstatningsansvar.
8.
Båt nr. 2 (max 3,65 m lengde) skal ligge ved gammel trebrygge eller være i daviter på
båt nr 1.
9.
Bryggedekket skal holdes fritt for tauverk og andre løse gjenstander.
10. Fortøyningsutstyr, tauverk etc. skal fjernes fra båtplassen og bryggeanleggene når
båten ligger i vinteropplag.
11. Det enkelte medlem har ansvar for rydding av sin opplagsplass etter utsetting.
12. Det er forbudt å kaste avfall i havneområdet. Avfallsdunkene skal benyttes.
13. Spesialavfall settes på egen rampe i båthavna eller leveres inn på egnet avfallsplass.
14. All unødig bruk og søling med vann fra foreningens ferskvannsanlegg skal unngås.
15. Båter skal ikke fortøyes under kran eller i indre havnebasseng uten etter avtale med
havnesjefen.
16. All ferdsel inn og ut av båthavna og i båthavnas nærhet skal foregå hensynsfullt,
forsiktig og med sakte fart.
17. Ferdsel med motorkjøretøy i havneområdet skal skje hensynsfullt, og ved parkering
skal evt skilting eller annen anvisning følges. Ved utsetting og opptak av båter må
trafikanter være spesielt årvåkne slik at teknisk komités arbeid ikke vanskeliggjøres.
18. Uvedkommende har ikke adgang til båtforeningens område og bryggeanlegg.

