Avtale/orientering til medlemmer
Navn:
Adresse:
Postnr:

Sted:

Telefon:

E-post:

Båttype:

Størrelse:

Medlemskapet trer i kraft når innskudd etc. er innbetalt i sin helhet.
Innskudd, årsleie og andre priser fastsettes av generalforsamlingen og eller styret dersom
styret finner dette nødvendig. Gjeldende priser er vedlagt denne avtale.
Som medlem blir båteier tildelt plass ved bryggeanlegg i sommerhalvåret, og opplagsplass på land i vinterhalvåret. Forsikringsbevis skal fremlegges. Maksimal båtlengde er
fastsatt til 32”.
Dersom båteier ikke benytter sin plass deler av sesongen/året, skal likevel full årsleie
betales.
Årsleien skal være innbetalt i sin helhet innen sjøsetting finner sted. Kvitteringer på innbetalt leie og forsikring skal fremvises ved forespørsel.
Dersom medlemskap sies opp før båten er sjøsatt, refunderes 50% av årsleie. Innbetalt
depositum returneres når båten er fjernet og eventuelle nøkler er tilbakelevert. Oppsigelse
skal sendes styret skriftlig.
Båtplassen kan ikke fremleies eller lånes ut. I perioder båteier er bortreist og ikke er tilstede
med båten, er det styret i foreningen som disponerer plassen.
Båter i vinteropplag skal være klare til å bli sjøsatt innen 1. juni. Lister over sjøsetting og
vinteropplag blir satt opp på klubbhuset, og båteier plikter å skrive seg på denne liste. Det
er ikke tillatt å ligge i bryggeanlegget vinterhalvåret. Dersom båteier forårsaker ekstrakostnader, og ikke er klar til å sette båten på vannet til avtalt tid, blir kostnaden fakturert
båteier.
Båteier plikter å hjelpe til med sjøsetting og opptak av egen båt.
Båteier plikter til enhver tid å holde sitt fartøy i sjødyktig stand, samt forsvarlig fortøyd.
Fortøyninger skal være utstyrt med dempere av gummi. Båteier med master må påse at
seil, festewirer etc. er festet slik at unødig støy forårsakes. Avvik fra dette som kan forårsake
skade eller er til ulempe for andre, vil bli korrigert for båteiers regning.
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Gressholmen båtforening er ikke ansvarlig for strømbrudd eller lignende som kan medføre at
eventuelt lensepumper, kjøleskap stanser. Kun godkjent elektrisk materiell skal brukes, og båteier
avtaler strømforbruk med styret dersom ikke egen måler bli installert på båteiers regning. Ta
støpslet ut etter bruk (andre venter kanskje på strøm).
Båteier må selv sørge for opplagsutstyr som skal godkjennes av båtforeningens styre. Båteier er
ansvarlig for at opplagsplassen blir ryddet og opplagsutstyr lagres på anvist sted.
Nøkkel til bryggeanlegg og toalett kan ikke lånes ut til andre enn medlemmer og egne
gjester. Det påhviler den enkelte å påse at porter og dører er forsvarlig låst etter bruk.
I sommersesongen plasseres vanlig husholdningsavfall i merkede sekkestativ. Utenom
sesongen må avfall tas med på land.
Spesialavfall som batterier, spillolje, maling og lakkrester etc. skal settes i merket deponi.
Det finnes et toalett i klubbhuset og et på baksiden av klubbhuset. Husk å få utlevert
nøkkel.
Vann blir tilkjørt med vannbåt fra byen, og skal hovedsakelig brukes til husholdning. Dette
kan hentes ved/i klubbhuset. Annet vann er ved slippen og på brygga, og er ikke tilrådelig
til matlaging, og er beregnet til vask.
Bruk av engangsgriller er ikke tillatt på bryggearealer. Engangsgriller kan kun brukes på
landområdene.
Båtforeningens klubbhus vil normalt være oppe på dagtid i helgene under sommersesongen. Dersom båteier benytter seg av klubbhuset plikter han/hun å rydde/gjøre rent etter
seg. Alle medlemmer har adgang til klubbhuset, og kan få utlevert nøkkel av vedkommende som har vakt.
I sesongen vil vi sette oppslag på klubbhuset hvem som har vakt i helgene. Er det spørsmål
er dette kontaktpersonen (vedkommende har ikke vakthold). Alle medlemmer har adgang
til klubbhuset, og kan få utlevert nøkkel av den som har vakt.
Forslag til styret, eller meninger du måtte ha kan legges i foreningens postkasse på utsiden
av klubbhuset.
Dugnader blir gitt beskjed om ved oppslag på klubbhuset, på porten til brygga og på
foreningens nettsider www.gressholmen.com.
Innenfor bølgebryteren er det styrefart når du kjører.
Alle medlemmer plikter å rette seg etter foreningens vedtekter og styrets gitte påbud og
bestemmelser. Det påhviler ethvert medlem ansvar for å ivareta orden og sømmelighet på
foreningens område.
Styret i Gressholmen båtforening, juli 2009
Lest og akseptert av båteier:

Dato

Navn
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