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VEDTEKTER FOR SANDØSUND BÅTFORENING
§1
FORMÅL
Sandøsund Båtforenings formål er å forestå driften av de kommunale båtplasser i
Krukehavnen, samt å arbeide for god båtkultur til medlemmenes beste.
§2
MEDLEMSKAP
Det skilles mellom A - og B – medlemmer.
A – medlemmer er da medlemmer som er tildelt fast båtplass.
Disse har alle rettigheter i foreningen.
B – medlemmer er de som står på venteliste for tildeling av båtplass, eller som ønsker å
støtte foreningen ved passivt medlemskap. Disse har kun tale- og forslagsrett på foreningens
årsmøte.
Som nye medlemmer kan kun opptas personer som er bosatt eller besitter eiendom på
Hvasser og Sandø.
Et mindre antall medlemmer som allerede har båtplass, men som ikke tilfredstiller
ovenstående eiendoms- eller botilhørighet beholder sitt medlemskap.
Medlemskapet er personlig og kan ikke arves eller overdras til andre. Dog kan gjenlevende
ektefelle/samboer overta medlemskapet såfremt vilkårene for medlemskap for øvrig er
tilstede.
I særlige tilfeller kan livsarvinger overta medlemskap etter skriftlig søknad til styret, som har
eksklusiv rett til å avgjøre dette i hvert enkelt tilfelle.
En forutsetning for livsarvingers overtakelse av medlemskapet er at disse fortsetter samme
bruksutøvelse av båtplassen samt at botilknytningen til Hvasser/Sandø også er den
sammme.
Når vilkårene for medlemskap ikke lenger er tilstede opphører medlemskapet og båtplassen
inndras. Innbetalt innskudd refunderes.

§3
STYRET
Foreningen ledes av et styre bestående av inntil 7 valgte A – medlemmer.
Styrets sammensetning er:
Formann (Leder)
Sekretær/nestformann (Nestleder)
Kasserer
Oppsynsmann
Repr. Hvasser Vel
2 styremedlemmer.
De valgte representanter til styret velges for 2 år av gangen.
Halve styret velges i år med oddetall og andre halvpart i år med partall.(Endr. Mai 2006).
Styrets oppgave er å lede Sandøsund Båtforening etter de til enhver tid gjeldende vedtekter
o9g regelverk for foreningen, og etter vedtak fattet i Tjøme kommunestyre og på
foreningens årsmøte.
Styret er beslutningsdyktig når 4 av styrerepresentantene er tilstede på møtet. På forhånd
skal innkalling med saksliste være tilsendt styrerepresentantene.
Av styrerepresentantene skal formann (leder), sekretær, kasserer og oppsynsmann være
fastboende på Hvasser.

§4
ÅRSMØTE
Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet.
Årsmøte holdes hvert år innen innen 15. mai (endret feb. 2001)og skal innkalles med minst 2
ukers varsel. I innkallingen skal være angitt tid, sted og saksliste for møtet.
Saker som ønskes behandlet på møtet må være styret i hende minst 2 uker før årsmøtet.
Saksliste for møtet skal være:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Registrering/konstituering
Valg av møteleder og referent.
Årsmelding
Regnskap
Kontingenter, innskudd, avgifter.
Innkomne saker
Valg av styrerepresentanter. (innstilt av valgkom.)

Etter innstilling fra styret velges hvert år en valgkomite på 2 medlemmer samt revisor.
Årsmøtet kan ikke fatte vedtak i saker som ikke er angitt i sakslista for møtet.
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst 1/3 av
A – medlemmene fremmer skriftlig krav om det til styret.

§5
AVSTEMNINGSREGLER
Det er kun A – medlemmer som har stemmerett på foreningens årsmøter.
Årsmøtet fatter vedtak ved simpelt flertall blant de fremmøtte. Ved stemmelikhet foretas ny
votering. Er det fortsatt stemmelikhet er det formannens stemmegivning som avgjør
resultatet.
Vedtektsendring krever 3/4 flertall blant foreningens A – medlemmer. Stemme avgis ved
personlig fremmøte eller ved å nytte stemmeseddel, som i slike tilfeller vil være dedlagt
innkallingen. Vedtektsendringer må på forhånd være godkjent av Tjøme kommune.

§6
KONTINGENT/INNSKUDD/AVGIFTER
Kontingenter, innskudd og avgifter som skal betales for båtplasser, bruk av kran m.m. vedtas
av årsmøtet etteer forhåndsgodkjenning av Tjøme kommune.
A – medlemmer må ved sitt medlemskap betale innskudd for tildelt båtplass. Utover dette
betales en årlig båtplassavgift hvori inngår årskontingenten.
B – medlemmer betaler årskontingent som fastsatt av årsmøtet.
De B – medlemmer som ønsker å stå på venteliste for fast båtplass må også betale
ventelistegebyr fastsatt av årsmøtet. Gebyret godskrives som del av innskuddet ved tildeling
av båtplass.
Ved opphør av medlemskap/leieforhold refunderes innskudd/gebyr med samme kronebeløp
som er innbetalt.
Kontingenter og avgifter skal være betalt innen den tidsfrist som er fastsatt av styret.
Dersom avgift ikke er betalt innen tidsfristen vil dette kunne medføre tap av båtplassen.
Styret har eksklusiv beslutnings-myndighet i denne anledning.
Foreningens økonomiske midler er øremerket til beste for havnen og havneområdet i
Sandøsund

§7
FORDELING AV BÅTPLASSER
Ledige båtplasser fordeles av styret til B – medlemmer etter ansiennitet som fremgår av
ventelister som ajourføres av styret. Styrets tildeling kan ikke overprøves.
Minst 70% av foreningens båtplasser skal være forbeholdt fastboende.
Midlertidig ledige plasser tilbys B – medlemmer for en sesong av gangen.
(1.mai – 1.oktober).
For å bli tildelt fast båtplass må medlemmet være eier og bruker av den båt det søkes
båtplass for.
Opplysninger om medlemmets båt legges til grunn ved eventuell tildeling av båtplass. Disse
opplysningene skal være oppgitt på fastsatt skjema.
Tildelt båtplass kan ikke fremleies eller lånes ut over tid uten at dette på forhånd er godkjent
av styret.
Retten til båtplass inndras dersom plassen ikke benyttes til egen båt i løpet av 2 år. Styret
kan gi dispensasjon etter skriftlig søknad i særlige tilfeller.
Eventuelt bytte av plass skal godkjennes av styret.
Styret kan også omfordele plasser dersom dette er nødvendig eller hensiktsmessig.
Ved tildeling av båtplass skal leiekontrakt opprettes og underskrives av leietaker og
foreningens formann (leder).
I leiekontrakten skal det fremgå de vilkår som gjelder for leieforholdet. Brudd på vilkårene
kan medføre oppsigelse av leieforholdet/medlemskapet.
Likeledes kan brudd på reglementet også medføre oppsigelse av leieforholdet.(Reglementet
pkt. 15).
Styret har eksklusiv beslutningsmyndighet i slike anledninger.

§8
OPPLØSNING/AVVIKLING AV FORENINGEN
Oppløsning/avvikling av foreningen kan ikke finne sted dersom 1/3 av A – medlemmene
ønsker at den skal fortsette.
Ved eventuell oppløsning/avvikling av foreningen, tilbakeføres båtplasser og foreningens
ansvar og økonomiske midler til Tjøme kommune, som vil forestå den videre forvaltning av
anlegget.

Godkjent Tjøme kommune 25. april 1995

Rådmann

Ordfører

Sandøsund Båtforening 26. april 1995

Sekretær

Formann

REGLEMENT FOR SANDØSUND BÅTFORENING
1. Regementet omfatter det kommunale havneanlegg i Sandøsun og er retningsgivende for
forhold vedrørende leie av kommunale båtplasser.
2. Styret i Sandøsund Båtforening administrerer og fører tilsyn med båthavnen.
Oppsynsmannen forstår tilsyn med havnen etter spesiell instruks.
Alle leietakere plikter å rette seg etter de pålegg som blir gitt.

3. Fordeling av båtplasser skjer etter retningslinjer gitt i ”Vedtekter for Sandøsund Båtforening”.
4. Fast leieforhold forutsetter innbetaling av innskudd og årlig leieavgift.
Leieavgift betales forskuddsvis og innen den forfallsdato som er angit på utsendt
innbetalingblankett.
Det gjøres oppmerksom på at dersom avgift ikke er betalt innen forfall, vil dette kunne
medføre tap av båtplassen.
5. Alle registreringspliktige båter skal være forskriftsmessig registrert og merket.
Ved skifte av båt skal dette meldes til båtforeningens styre, som skal godkjenne plassen for
den nye båten.
Ingen har krav på større plass ved overgang til større båt.
6. Alle forandringer og disposisjoner skal behandles og godkjennes av styret.
7. Det er båteierens plikt og ansvar å holde forsvarlige fortøyninger.
a. Tauverk skal være dimensjonert og tilpasset båtens størrelse og vekt.
b. Båten skal fortøyes med 2 fortøyninger forut og 2 akterut slik at båten ligger mest mulig
midt i båtplassen.
c. Hvor det er lagt ut felles moring/kjetting skal denne nyttes. Båtforeningen vil sørge for
årlig inspeksjon og vedlikehold av denne samt akterfestenes tilkoplinger. Den enkelte
båteier vil bli underrettet om akterfestense tilstand under vann.
d. Alle båter skal være utstyrt med fendere slik at ikke andre båter blor påført skade.
8. Den enkelte båteier plikter å holde oppsyn med egen båt, og eventuelt flytte denne dersom
værforholdene er slik at det kan oppstå situasjoner hvor brygger og fortøyningsanordninger
kan svikte.
9. Ureglementert fortøyning eller fortøyning utenleieavtale vil kunne medføre fjerning av båten
for eierens regning.

10. Båtforeningen påtar seg intet ansvar for skade påført båter i havnen og heller ikke for skader
ved bruk av kranen.
Skade påført annen båt ved uforsiktig eller uforsvarlig fortøyning plikter den skadevoldne
båts eier å erstatte.
11. Det er strengt forbudt å tømme eller lense ut olje eller oljeholdig vann, eller toalettavfall i
havneområdet.

12. Søppelkasser eller søppelcontainer skal benyttes til henleggelse av avfall og søppel. Hvis disse
er fulle må ikke avfall legges utenfor.
Spillolje kan etter avtale leveres til Statoil.
13. Fiskeredskaper og lignende må under ingen omstendighet hensettes på bryggene eller i
umiddelbar nærhet.
14. Enhver plikter å gjøre styret oppmerksom på uregelmessigheter i havneområdet. Alle skal
ved god ordennog vennlig opptreden være med på å skape hyggelige forhold i båthavnen.

15. Brudd på bestemmelsene i dette reglement kan medføre tap av medlemskap og oppsigelse
av leieforholdet.

