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FELLESVEDTEKTER FOR SMÅBÅTFORENINGENE PÅ NØTTERØY 
 
 
 

§ 1 
Foreningen vil virke for god båtsport, og arbeide for å få en god og trivelig havn og opplagsplass for 
båter.  Alle brukere av havna plikter å følge foreningens reglement. 
 

§ 2 
Søknad om båtplass i en eller fler av Nøtterøys småbåtforeninger sendes til de respektive båtforeninger 
på fastsatt skjema. Søker må være bosatt i Nøtterøy kommune og være fylt 18 år. Første gangs søknad 
medfører et behandlingsgebyr. I tillegg kan årlig søknadsgebyr fastsettes av respektive båtforeningers 
styre.  Gebyrenes størrelse fastsettes i henhold til § 5 under. Tildeling av båtplas avgjøres av 
båtforeningens styre etter søkeransiennitet.  Søkeransiennitet beregnes fra påfølgende måned etter at 
gebyret er betalt. Innvilget søknad gir søker rett til båtplass/andel mot betaling av de til enhver tid 
gjeldende innskuddssatser.  Tildelingen av båtplass kan kun skje til personer over 18 år bosatt i 
Nøtterøy kommune.  Det er kun tillatt med en båtplass pr. husstand. Foreningen skal utstede 
andelsbevis til den person ved navns nevnelse som tildeles båtplass.  
 

§ 3 
Andelshavere som flytter ut av kommunen eller i mer enn 1 år ikke har benyttet båtplassen mister  rett til 
båtplass.  Respektive båtforeningers styre kan dipensere fra denne bestemmelse når særskilte grunner 
foreligger. 
Ved andelshavers død, kan andelsbeviset overføres til gjenlevende ektefelle eller dokumentert samboer.  
Båtplassen kan overføres til andelshavers barn.   
Overføring må meddeles båtforeningens styre skriftlig. 
Ved overføring av andelsbevis må krav i disse vedtekters § 2 tilfredsstilles.  
Innskudd må innbetales etter gjeldende regler. 
 

§ 4 
Andelshaver har ikke rett til selv å leie ut egen plass.Dersom andelshaver har behov for å leie ut sin 
plass skal dette meddeles  skriftlig til båtforeningens styre innen 15. mars, 
Båtforeningen skal stå for fremleie. Refusjon for utleie fatsettes av båtforeningene styre. 
 

§ 5 
Andelsavgift, båtplassavgift, medlemsavgift og søknadsavgifter fastsettes av den enkelte båtforenings 
generalforsamlingen etter innstilling fra styret. 
 

§ 6 
Båtforeningene må hver for seg opprette et styre, for å ivareta de respektive båtforeningers og 
andelshaveres interesser, samt oppnevne en representant til fellesrådet i Nøtterøy småbåtforening. 
 
       § 7 
 
Hver båtforening kan utarbeide utfyllende vedtekter som ivaretar særskilte forhold i den enkelte havn. 


