Tenvik båtforening

Sted:
Tidspunkt:

Brattås skole
Torsdag 12.04.2007 kl. 18:00

Saksliste:
Sak 2007-1

Konstituering
Valg av møteleder
Valg av referent
Valg av to personer til å undertegne protokollen

Sak 2007-2

Godkjenninger
Godkjenning av stemmeberettigede og fullmakter
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av saksliste

Sak 2007-3

Årsberetning og regnskap for 2006
Godkjenning av årsberetning og regnskap

Sak 2007-4

Budsjett for 2007
Godkjenning av budsjett, herunder kontingent og øvrige satser

Sak 2007-5

Valg
Valg av styre (de medlemmer som er på valg)
Valg av revisor

Sak 2007-6

Vaktordning sommeren 2007
Beslutning om gjennomføring av vaktordning

Bortsett fra sak 2007-6, har det ikke kommet saker til behandling utover hva som framgikk av melding utsendt
12.04.2007.
Som del av årsmøtet, men utenom sakslisten, vil styret informere om arbeidet med utarbeidelse av vedtekter og
ordensregler. Planen var å legge fram disse dokumentene for godkjennelse på årsmøtet, men tilbakemeldinger til
styret forteller at mange ønsker en framgangsmåte hvor det først gis informasjon, og hvor det deretter (etter en
viss tid) avholdes et ekstraordinært årsmøte hvor beslutning fattes.
Til medlemmenes informasjon vedlegges derfor to dokumenter; vedtekter og ordensregler. Styret understreker at
dokumentene er et diskusjonsgrunnlag, og at dette ikke er styrets endelige forslag til nye vedtekter og
ordensregler. Styret ønsker nå innspill og synspunkter, og slike tilbakemeldinger vil kunne påvirke det endelige
forslag som vil bli lagt fram for et ekstraordinært årsmøte senere i år.
”Valg” var opprinnelig annonsert å gjelde også appellutvalg og valgkomitè. Disse valgene utsettes nå i påvente
av en beslutning om nye vedtekter.
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Tenvik båtforening
Vedlegg, sak 2007-3

Styre og medlemsmasse
Styret:
Rune Pettersen, leder
Lars Aasberg, nestleder
Tor Ivar Kolpus, kasserer
Eva Ek, sekretær
Erik Schüller, styremedlem
Roar Mathisen, styremedlem
Revisor:
Terje Hansen
Båtforeningens representant i fellesrådet for båtforeningene på Nøtterøy:
Rune Pettersen
Antall medlemmer: 51
Antall leietakere: 26
Viktige hendelser i 2006
Februar: Det avtales at Nøtterøy kommune overfører driften av tidligere kommunale småbåthavner til den
enkelte båtforening.
Mars: Båtforeningens årsmøte gjør vedtak om utskifting av eksisterende bryggeanlegg, samt utvidelse.
Juli: Nytt bryggeanlegg ferdig med plass til samtlige medlemmer og leietakere.
Styrets virksomhet, viktigste oppgaver i 2006
Utskifting av eksisterende bryggeanlegg, samt utvidelse: Innhenting av tilbud og valg av leverandør. Valget
falt på Telebryggen AS. Byggesøknad.
Organisere fjerning av gammelt bryggeanlegg, gjennomført ved annonsering som endte med at var
interessenter som påtok seg å hente hver sine deler av bryggeanlegget for egen regning og risiko.
Organisere dugnad, gjennomført 06.05.2006.
Organisere vaktordning, gjennomført i tidsrommet 23.06.-15.09.2006.
Arbeid med nye vedtekter, ordensreglement og andre tiltak for å etablere en mer formell struktur og
organisering av båtforeningen.
Etablere regnskap og systemer beregnet på båtforeningens nye økonomiske situasjon: Lånefinansiering av
nytt bryggeanlegg. Etablering av Tenvik brygge AS. Regnskapsførsel og rapportering.
Gjøre båtforeningen ”tilgjengelig” på internett med www.tenvikbrygge.no, herunder publisering av
venteliste.
Regnskap
Resultatregnskapet:
Inntekter
Driftskostnader
Driftsresultat
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kr
kr
kr

444.441
352.099
92.342
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Netto finanskostnader
Resultat

kr
kr

23.200
69.143

Anleggsmidler
Omløpsmidler
Sum eiendeler

kr
kr
kr

2.966.000
163.119
3.129.119

Egenkapital*
Avsetninger og forpliktelser
Langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
Sum egenkapital og gjeld

kr
kr
kr
kr
kr

115.453
1.886.000
1.000.000
127.666
3.129.119

Balansen:

*) inkludert årets resultat

Kommentarer til regnskapet:
Båtforeningen oppnådde et bedre resultat enn budsjettert. Dette skyldes i første rekke at det kom flere
leietakere på plass raskere enn forventet, og at bryggeanlegget kom på plass senere enn forventet med den
konsekvens at rentekostnader på lån ble lavere enn budsjettert uten at medlemskontingenter eller
leieinntekter ble avkortet av den grunn.
Balansen preges av båtforeningens investering i nytt bryggeanlegg, etableringen av Tenvik brygge AS (som
eier av deler av bryggeanlegget, med utleie til båtforeningen som eneste virksomhet), låneopptak og et
anleggsbidrag fra Nøtterøy kommune (som periodiseres over 10 år).
Styret foreslår at årets overskudd, kr 69.143, overføres båtforeningens egenkapital.
Nøtterøy, 29.03.2007
______________________________
Rune Pettersen

______________________________
Lars Aasberg

______________________________
Eva Ek

______________________________
Tor Ivar Kolpus

______________________________
Erik Schüller

______________________________
Roar Mathisen

Årsmøte 12.04.2007

3

Tenvik båtforening
Vedlegg, sak 2007-3 forts.

Regnskap
hittil i år

Budsjett
år 2006

Regnskap
år 2005

Medlem årsleie
Medlem årskontingent
Medlem frikjøp og gebyrer
Medlem utstyr og rekvisita
Medlem inntekt fra kran, utleie etc.
Medlem diverse
Sum inntekter fra medlemmer

112 191
25 500
1 000
50
200
0
138 941

61 000
26 000
0
0
0
0
87 000

9 700
5 100
4 100
0
0
0
18 900

Framleier årsleie (også vinterplass)
Framleier frikjøp og gebyrer
Sum inntekter fra framleiere

16 500
500
17 000

0
0
0

15 650
0
15 650

Leietager årsleie
Leietager inntekt fra kran, utleie etc.
Sum inntekter fra leietagere

223 500
20 000
243 500

181 000
0
181 000

0
0
0

45 000
45 000

45 000
45 000

0
0

444 441

313 000

34 550

620
4 565
460
0
5 645

1 000
3 000
0
2 000
6 000

0
1 078
0
3 500
4 578

Avskrivning bryggeanlegg
Sum avskrivninger

113 132
113 132

95 000
95 000

0
0

Leie av grunn, Nøtterøy kommune
Leie av annen grunn (parkering etc.)
Leie bryggeanlegg, Tenvik brygge AS
Leie båtplasser (for framleie)
Strøm
Kommunale avgifter
Sum leiekostnader

10 400
10 000
120 000
7 626
2 564
620
151 210

10 000
0
170 000
0

0
0
0
9 860

0
180 000

0
9 860

Driftsinntekter

Inntektsført anleggsbidrag
Sum andre inntekter
Sum driftsinntekter
Driftskostnader
Kostnader vedr. års- og styremøter
Kostnader vedr. dugnader
Gaver
Andre medlemskostnader
Sum medlemskostnader
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Regnskap
hittil i år

Budsjett
år 2006

Regnskap
år 2005

Kjøp verktøy og utstyr
Kostnadsført utstyr til brygge
Edb, internett etc., årlig kostnad
Kostnadsført diverse
Sum kostnadsførte anskaffelser

2 451
1 983
6 898
1 800
13 132

2 000
2 000
0
2 000
6 000

0
0
0
0
0

Rep og vedlikehold brygger
Rep og vedlikehold på land
Sum rep og vedlikehold

7 237
7 249
14 486

10 000
10 000
20 000

2 781
0
2 781

Honorar juridisk bistand
Andre honorarer
Sum eksterne honorarer

14 646
2 500
17 146

0
0
0

1 928
0
1 928

Porto
Diverse kontorkostnader
Annonser
Sum kontorkostnader

0
0
100
100

0
1 000
0
1 000

204
0
1 082
1 286

36 980
36 980

42 000
42 000

720
720

Bank- og kortgebyrer
Sum andre kostnader

268
268

0
0

18
18

Sum driftskostnader

352 099

350 000

21 171

92 342

-37 000

13 379

1 900
105
2 005

0
0
0

0
57
57

23 280
1 925
25 205

40 000
0
40 000

0
0
0

-23 200

-40 000

57

69 143

-77 000

13 436

Forsikringspremie
Sum forsikring

Driftsresultat
Finansinntekter og -kostnader
Renteinntekter bankinnskudd
Rente- og gebyrinntekter fra andre
Sum rente- og gebyrinntekter
Rente- og gebyrkostnader lån
Andre rente- og gebyrkostnader
Sum rente- og gebyrkostnader
Netto finansposter
Resultat

Årsmøte 12.04.2007

5

Tenvik båtforening

!
EIENDELER

EGENKAPITAL OG GJELD

Anleggsmidler

Egenkapital

Bryggeanlegg
Sum varige driftsmidler

1 976 000
1 976 000

Aksjer i Tenvik brygge AS
Fordring på Tenvik brygge AS
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler

110 000
880 000
990 000
2 966 000

Omløpsmidler

Foreningens egenkapital 01.01.
Årets resultat
Sum egenkapital

46 310
69 143
115 453

Gjeld
Medlemsinnskudd
Forskuddsbetalt leieinntekt
Anleggsbidrag
Sum avsetninger og forpliktelser

32 000
999 000
855 000
1 886 000
1 000 000
1 000 000

Kontanter og bankinnskudd
Sum kontanter og bankinnskudd

163 119
163 119

Gjeldsbrevlån Nøtterø sparebank
Sum langsiktig gjeld

Sum omløpsmidler

163 119

Påløpt rentekostnad
Annen påløpt kostnad
Kortsiktig gjeld til Nøtterøy kommune
Sum kortsiktig gjeld

Sum eiendeler

3 129 119

20 780
3 914
102 972
127 666

Sum gjeld

3 013 666

Sum egenkapital og gjeld

3 129 119

Nøtterøy, 29.03.2007
______________________________
Rune Pettersen

______________________________
Lars Aasberg

______________________________
Eva Ek

______________________________
Tor Ivar Kolpus

______________________________
Erik Schüller

______________________________
Roar Mathisen

Regnskapet er revidert og funnet i orden
______________________________
Terje Hansen
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! " #

Budsjett
år 2007

Regnskap
31.12.06

Medlem kontingent
Medlem frikjøp og gebyrer
Medlem utstyr og rekvisita
Medlem inntekt fra kran, utleie etc.
Medlem diverse
Sum inntekter fra medlemmer

146 000
0
0
0
2 000
148 000

135 691
1 000
50
200
2 000
138 941

Framleier årsleie (også vinterplass)
Framleier frikjøp og gebyrer
Sum inntekter fra framleiere

0
0
0

16 500
500
17 000

292 000
0
292 000

223 500
20 000
243 500

45 000
45 000

45 000
45 000

485 000

444 441

1 000
5 000
0
2 000
8 000

620
4 278
460
0
5 358

Avskrivning bryggeanlegg
Sum avskrivninger

113 000
113 000

113 132
113 132

Leie av grunn, Nøtterøy kommune
Leie av annen grunn (parkering etc.)
Leie bryggeanlegg, Tenvik brygge AS
Leie båtplasser (for framleie)
Kommunale avgifter
Sum leiekostnader

13 000
0
140 000
0
2 000
155 000

10 400
10 000
120 000
7 626
620
148 646

Driftsinntekter

Leietager årsleie
Leietager inntekt fra kran, utleie etc.
Sum inntekter fra leietagere
Inntektsført anleggsbidrag
Sum andre inntekter
Sum driftsinntekter
Driftskostnader
Kostnader vedr. års- og styremøter
Kostnader vedr. dugnader
Gaver
Andre medlemskostnader
Sum medlemskostnader

Årsmøte 12.04.2007
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Budsjett
år 2007

Regnskap
31.12.06

Kjøp verktøy og utstyr
Kostnadsført utstyr til brygge
Edb, internett etc., årlig kostnad
Kostnadsført diverse
Sum kostnadsførte anskaffelser

22 500
22 000
6 000
17 000
67 500

2 451
738
5 548
1 800
10 537

Rep og vedlikehold brygger
Rep og vedlikehold på land
Sum rep og vedlikehold

10 000
10 000
20 000

8 769
7 250
16 019

Honorar juridisk bistand
Andre honorarer
Sum eksterne honorarer

0
10 000
10 000

14 646
2 500
17 146

Porto
Diverse kontorkostnader
Annonser
Sum kontorkostnader

1 000
2 000
1 000
4 000

0
0
100
100

45 000
45 000

36 980
36 980

Bank- og kortgebyrer
Sum andre kostnader

500
500

268
268

Sum driftskostnader

423 000

348 185

62 000

96 256

500
0
500

1 900
105
2 005

50 000
500
50 500

23 280
1 925
25 205

-50 000

-23 200

12 000

73 056

Forsikringspremie
Sum forsikring

Driftsresultat
Finansinntekter og -kostnader
Renteinntekter bankinnskudd
Rente- og gebyrinntekter fra andre
Sum rente- og gebyrinntekter
Rente- og gebyrkostnader lån
Andre rente- og gebyrkostnader
Sum rente- og gebyrkostnader
Netto finansposter
Resultat
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Tenvik båtforening
Vedlegg, sak 2007-4, forts.

$

Innskudd:
Kr 8.000,-. Blir fakturert sammen med beskjed om tildeling av båtplass. Forfall pr. 15 dager.
Blir tilbakebetalt ved opphør av medlemskap, uten tillegg av renter eller annen regulering. Betales ut til
medlemmet senest 30 dager etter opphør.
Medlemskontingent (tidligere leie + kontingent):
Blir fakturert årlig, umiddelbart etter årsmøtets beslutning om beløpets størrelse. Forfall pr. 15 dager.
Båtplass størrelse 2,0 – 2,5 m: kr 2.312,Båtplass størrelse 2,5 – 3,0 m: kr 2.929,Båtplass størrelse 3,0 – 3,5 m: kr 3.512,Behandlingsgebyrer:
Førstegangs søknad om båtplass og medlemskap: kr 200,-. Innbetales uoppfordret av søker, jfr. orientering gitt
på båtforeningens søknadsblankett.
Søknad om bytte av båtplass: kr 200,-. Blir fakturert sammen med beskjed om at søker har kommet på venteliste
for bytte av plass. Forfall pr. 15 dager.
Ventelistegebyr:
Gebyr for å opprettholde sin plass på venteliste (gjelder både søknad om medlemskap og søknad om bytte av
båtplass): kr 150,-. Gjelder søkere som kommer på venteliste etter 12.04.2007. Blir fakturert samtidig med
medlemskontingenter. Forfall pr. 15 dager.
Båtvakt:
Frikjøp fra vakt: kr 500,Gebyr for ikke å møte på vakt: kr 1.000,Frikjøp fra vakt kan betales direkte til vaktansvarlig. Alternativt gir vaktansvarlig beskjed til kasserer som sender
faktura. Forfall pr. 15 dager.
Kran:
Pr. hiv for medlemmer: kr 100,Pr. hiv for ikke-medlemmer: kr 500,Kranansvarlig gir beskjed til kasserer som sender faktura. Forfall pr. 15 dager.
Nøkkel:
Kr 75,- som faktureres med forfall pr. 15 dager.

Årsmøte 12.04.2007
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Tenvik båtforening
Vedlegg, sak 2007-5

%

Valg av styre
Styrets nåværende sammensetning:
Leder: Rune Pettersen, valgt i 2006 for to år, altså ikke på valg
Nestleder: Lars Aasberg, valgt i 2005 for to år, på valg
Sekretær: Eva Ek, valgt i 2005 for to år, på valg
Kasserer: Tor Ivar Kolpus, valgt i 2006 for tre år, altså ikke på valg
Styremedlem: Roar Mathisen, valg i 2005 for to år, på valg
Styremedlem: Erik Schüller, valgt i 2006 for ett år, på valg
Varamedlem: Åsne Rui, valgt i 2006 for to år, altså ikke på valg
Varamedlem: Bjørnar Sørensen, valgt i 2006 for to år, altså ikke på valg
Årsmøtet skal velge:
Nestleder, velges for to år:
Sekretær, velges for to år:
Styremedlem, velges for to år:
Styremedlem, velges for to år:

____________________
____________________
____________________
____________________

Valg av revisor
Nåværende revisor: Terje Hansen, valgt i 2006 for ett år, på valg
Årsmøtet skal velge:
Revisor, velges for ett år:
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Vedlegg, sak til informasjon/diskusjon

% "

§1

Navn
Foreningens navn er Tenvik båtforening. Dens sete er i Nøtterøy kommune.

§2

Formål
Foreningens formål er å ivareta medlemmenes behov for et bryggeanlegg for medlemmenes egne
fritids-/småbåter. For å kunne realisere formålet forestår foreningen drift av småbåthavnen anlagt på
eiendom med gnr. 89 og bnr. 134 i Nøtterøy kommune, herunder utleie av båtplasser og administrative
oppgaver knyttet til dette. Foreningen har ikke økonomisk utbytte som formål, og skal ikke drive
næring.

§3

Medlemskap
Medlem er den person som etter søknad er innvilget medlemskap, som har gjort seg kjent med og som
aksepterer og etterlever disse vedtekter, og som ikke har forfalte pengeforpliktelser overfor foreningen.
Søknad om medlemskap og båtplass
Søknad om medlemskap sendes båtforeningen på fastsatt skjema. Søker må ha fylt 18 år, og ha
bostedsadresse i Nøtterøy kommune. Sammen med søknaden skal det betales et behandlingsgebyr.
Det er styret som innvilger medlemskap.
Tilbud om medlemskap forutsetter at søker på tildelingstidspunktet fortsatt oppfyller kravene til
medlemskap. Det innvilges kun ett medlemskap pr. husstand.
Styret kan i særegne tilfeller gi dispensasjon fra bestemmelsen om at et medlem må ha bostedsadresse i
Nøtterøy kommune, for eksempel dersom det er ledige plasser og ingen venteliste, eller dersom søker er
utenbygdsboende som driver aktivt gårdsbruk på øyene.
Medlemskap innebærer tilgang til 1 – èn – båtplass i foreningens bryggeanlegg.
Tilbud om medlemskap og båtplass skal være skriftlig. Tilbudet skal omfatte en orientering til søker om
båtforeningens gjeldende vedtekter og regelverk. Tilbudet skal angi en svarfrist for søkers aksept.
Som aksept regnes søkers skriftlige bekreftelse på at vedkommende ønsker å benytte seg av tilbudet.
Dersom tilbudet forutsetter innbetaling av innskudd, årets leie eller andre gebyrer, må slik innebetaling
være gjort før medlemskapet kan gjøres gjeldende.
Venteliste / søkeransiennitet
Antall medlemmer er begrenset oppad til og med 52 personer. Det skal være avsatt èn båtplass til hvert
medlem.
Dersom antall søknader overstiger antall ledige medlems-/båtplasser, skal det etableres en venteliste.
Tildeling av medlemskap/båtplass avgjøres i så fall etter søkeransiennitet. Søkeransiennitet beregnes fra
det tidspunkt behandlingsgebyret er innbetalt og løper til båtplass blir tildelt.

Årsmøte 12.04.2007
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Dersom søker blir tilbudt medlemskap/båtplass som imøtekommer innsendt søknad, men likevel avstår
fra å benytte seg av tilbudet, faller søknaden bort og beregning av ansiennitet opphører. Styret kan i
særegne tilfeller gi dispensasjon fra denne bestemmelsen, for eksempel dersom tilbud om
medlemskap/båtplass blir gitt så sent i sesongen at søker ikke vil ha fullt utbytte av sitt medlemskap.
Dersom søker blir tilbudt medlemskap/båtplass som ikke fullt ut imøtekommer innsendt søknad, kan
søker avstå fra å benytte seg av tilbudet, opprettholde sin søkeransiennitet og bli stående på venteliste.
Dersom søker blir tilbudt medlemskap/båtplass som ikke fullt ut imøtekommer innsendt søknad, kan
søker midlertidig benytte seg av tilbudet, men likevel opprettholde sin søkeransiennitet og bli stående på
venteliste for plass som fullt ut imøtekommer innsendt søknad.
Opphør av medlemskap
Et medlem kan si opp sitt medlemskap med virkning fra 31. desember hvert år. Oppsigelsen skal være
skriftlig, og være styret i hende innen 30. november samme år. Styret kan i særegne tilfeller velge å
akseptere oppsigelser som er gitt eller som ønskes gjort gjeldende til andre tidspunkter på året, for
eksempel dersom det finnes en søker som kan tiltre den ledige medlems-/båtplassen.
Medlemskap forutsetter at medlemmet har bostedsadresse i Nøtterøy kommune, og retten til
medlemskap faller bort fra det tidspunkt medlemmet ikke lenger er bosatt i kommunen. Styret kan i
særegne tilfeller gi dispensasjon fra denne bestemmelsen.
Dersom styret overfor et medlem har påpekt alvorlige og/eller gjentatte brudd på foreningens vedtekter,
regelverk og/eller beslutninger, kan styret når som helst beslutte å si opp medlemskapet ved at
vedkommende avvises som medlem og fratas sin båtplass. Styrets henvendelse skal være skriftlig og
begrunnet.
Innbetalt innskudd betales tilbake til medlemmet, uten tillegg av renter eller andre justeringer, senest 30
dager etter at medlemskapet opphører. Eventuelle restanser (eksempel; skyldig medlemskontingent/leie)
kommer til fradrag ved tilbakebetaling av innskuddet.
§4

Foreningens ledelse og signatur
Foreningens organer skal være:
•
•
•
•

Årsmøtet
Styret
Apellutvalget
Valgkomitéen

Båtforeningens vedtekter er overordnet alt regelverk og alle bestemmelser i foreningen. I tilfelle
motstrid mellom vedtekter og annet regelverk eller andre bestemmelser, går vedtektene foran.
Både årsmøtet og styret har anledning til å vedta ordensregler og betalingsreglement, eventuelt fatte
andre bestemmelser om foreningens rutiner og daglig drift. I tilfelle motstrid mellom bestemmelser
fattet av h.h.v. årsmøtet og styret, går årsmøtets bestemmelser foran.
Foreningens signatur er tildelt styret i fellesskap.
Både årsmøtet og styret kan, hver for seg, tildele prokura, samt engasjere forretningsfører.
§5

Årsmøtet
Ordinært årsmøte
Det ordinære årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av mars måned.
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Senest 5 – fem – uker før årsmøtet skal styret varsle medlemmene om tidspunkt for møtet, med
anmodning om at forslag som ønskes fremmet i møtet må være styret i hende senest 3 – tre – uker før
møtedato.
Skriftlig innkalling til årsmøtet sendes av styret til samtlige medlemmer med minst 2 – to – ukers varsel.
Innkallingen skal angi de saker som skal behandles, samt inneholde styrets årsberetning, revidert
årsregnskap, apellutvalgets rapport og valgkomiteens innstilling til valg.
Ekstraordinært årsmøte
Styret innkaller til ekstraordinært årsmøte når det finner det nødvendig, når apellutvalget forlanger det,
eller når minst 1/5 av foreningens medlemmer forlanger det. Innkalling til ekstraordinært årsmøte skjer
med minst 2 – to – ukers varsel.
Stemmer, fullmakt
Hvert medlem har èn stemme i årsmøtet. Et medlem kan møte med inntil to skriftlige fullmakter.
Dermed kan ingen avgi mer enn 3 – tre – stemmer, sin egen stemme medregnet.
Saksliste
Ethvert årsmøte skal innledes med følgende punkter på sakslisten:
•
•

Konstituering; valg av møteleder, referent, tellekorps og to representanter til å undertegne
protokollen.
Godkjenninger; opprop og godkjenning av fremmøtte stemmeberettigede, herunder godkjenning av
fullmakter, samt godkjenning av innkalling og saksliste.

Alle saker til behandling skal framgå av den utsendte sakslisten.
Særlig om saksliste for ordinært årsmøte
Ethvert ordinært årsmøte skal, etter konstituering og godkjenninger, ha følgende punkter på sakslisten:
•
•
•
•
§6

Framleggelse av styrets årsberetning, regnskap, revisjonsberetning og apellutvalgets rapport for det
foregående kalenderår, etterfulgt av godkjenning av årsberetning og regnskap.
Styrets orientering om økonomi og det budsjett styret arbeider etter for inneværende år.
Beslutning om innskudd (nye medlemmer), om medlemskontingent/leie for inneværende
kalenderår, eventuelt andre beslutninger om beløp/satser av betydning for båtforeningens økonomi.
Valg av styre (jfr. § 6), apellutvalg (jfr. § 7), valgkomité (jfr. § 8) og revisor (jfr. § 10).

Styret
Foreningens virksomhet ledes av styret. Styrets medlemmer skal være medlemmer av båtforeningen.
Det velges minimum 4 – fire, maksimum 6 – seks, medlemmer, etter årsmøtets nærmere beslutning.
Årsmøtet skal velge styrets leder. Årsmøtet kan også definere funksjonen for øvrige styremedlemmer,
eller årsmøtet kan overlate dette til styret selv.
Normal funksjonstid for alle styrets medlemmer er 2 – to – år av gangen. For å sikre kontinuitet bør
valgkomitéen foreslå valg som medfører at ikke hele styret byttes ut samtidig. Hvis nødvendig, kan
valgkomitéen på grunn av dette foreslå funksjonstid som avviker med +/- 1 – ett – år fra normalt
funksjonstid.
Styret skal ha to varamedlemmer, valgt blant foreningens medlemmer. Varamedlemmer møter kun ved
forfall til styret.
Styret innkalles av lederen, eller når minst 3 – tre – styremedlemmer forlanger det. Innkalling til
styremøte skjer med minst 1 – én – ukes varsel.
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Varamedlemmer er stemmeberettigede når de møter i stedet for et styremedlem.
Styret er beslutningsdyktig når minst 3 – tre – stemmeberettigede er til stede. Dersom styret ikke er
fulltallig til stede (eventuelt representert ved varamedlemmer) ved behandling av en sak, må vedtaket
være enstemmig for å være gyldig.
Styrets beslutninger skal innføres i protokoll, som skal underskrives av samtlige møtedeltagere. Alle
styremedlemmer, varamedlemmer, apellutvalget og revisor skal ha tilgang til styreprotokollen.
§7

Apellutvalget
Apellutvalgets oppgave er å behandle eventuelle klager på styrets beslutninger, i saker der slik
klageadgang er gitt, for eksempel klage på beslutning om tildeling av medlemskap og/eller tildeling av
båtplass.
I saker som bringes inn for apellutvalget, skal utvalget ha tilgang til samme dokumenter og øvrige
saksopplysninger, som hva styret har hatt i sin behandling av saken.
Dersom apellutvalget gir klager medhold, skal saken (inkludert apellutvalgets vurderinger) bringes inn
for styret for ny behandling. Dersom styret fastholder sitt opprinnelige vedtak, kan klageren kreve at
apellutvalget bringer saken inn for årsmøtet. Apellutvalget avgjør hvorvidt det må innkalles til
ekstraordinært årsmøte, eller om saken kan ligge i bero inntil førstkommende ordinære årsmøte.
Apellutvalget skal bestå av 3 – tre – av foreningens medlemmer. Årsmøtet skal velges utvalgets leder.
Normal funksjonstid for apellutvalgets medlemmer er 2 – to – år av gangen. For å sikre kontinuitet bør
valgkomitéen foreslå valg som medfører at ikke hele utvalget byttes ut samtidig. Hvis nødvendig, kan
valgkomitéen på grunn av dette foreslå funksjonstid som avviker med +/- 1 – ett – år fra normalt
funksjonstid.
Apellutvalget innkalles av lederen, eller når ett av de øvrige medlemmene i utvalget krever det.
Apellutvalget er beslutningsdyktig kun når det er fulltallig.
Apellutvalgets beslutninger skal innføres i protokoll, som skal underskrives av samtlige møtedeltagere.
Alle styremedlemmer, varamedlemmer, apellutvalget og revisor skal ha tilgang til apellutvalgets
protokoll.

§8

Valgkomitèen
Valgkomitéens oppgave er å fremme forslag til kandidater, og å avgi en veiledende innstilling til alle
valg som skal foretas av årsmøtet.
Valgkomitéens skal bestå av 3 – tre – av foreningens medlemmer. Valgkomitéen velger selv sin leder.
Normal funksjonstid for valgkomitéens medlemmer er 2 – to – år av gangen.

§9

Stemmegivning
Alle beslutninger i båtforeningens organer treffes ved alminnelig stemmeflertall av de avgitte stemmer,
når ikke annet er bestemt i disse vedtekter.
Ved stemmelikhet for valg til de forskjellige tillitsverv foretas omvalg, men ved fortsatt stemmelikhet
avgjøres valget ved loddtrekning. Ved stemmelikhet for valg av varamedlemmer foretas loddtrekning
uten forutgående omvalg.
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Valg under årsmøtet skal foretas skriftlig dersom det er foreslått flere kandidater til samme verv.
Ved skriftlig avstemming ved valg anses blanke stemmer som ikke avgitte stemmer.
Ved stemmelikhet for øvrig gjør lederens stemme utslaget.
Ved stemmegivning for øvrig skal stemmegivningen være skriftlig dersom minst én stemmeberettiget
krever det.
§ 10

Regnskap og revisjon
Foreningens regnskapsår følger kalenderåret.
Foreningen skal ha egen kasserer eller benytte forretningsfører. Vedkommende engasjeres av styret.
Foreningen forutsetter at vedkommende har den nødvendige kompetanse til å ivareta foreningens
regnskap og økonomistyring.
Foreningen skal ha revisor. Vedkommende velges av årsmøtet. Foreningen stiller ikke krav til at
vedkommende skal være registrert eller statsautorisert revisor, men forutsetter at vedkommende har den
nødvendige kompetanse til å vurdere og uttale seg om foreningens regnskap. Det tilligger styret å til
enhver tid forvisse seg om at foreningens virksomhet etter gjeldene lov-/regelverk ikke medfører krav
om registrert eller statsautorisert revisor.

§ 11

Forpliktelser
Medlemskap i båtforeningen medfører følgende forpliktelser:
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Å rette seg etter foreningens vedtekter, ordensregler, betalingsreglement og øvrige bestemmelser.
Å betale sine pengeforpliktelser til foreningen (eks. innskudd og medlemskontingent/leie).
Å benytte båtplassen kun til fortøyning av anvendelig/fungerende fritids-/småbåt, og ikke til andre
fartøyer/innretninger (eks.: kondemnerte fartøyer/innretninger, lektere, fiske-/fangstredskaper) eller
til andre formål.
Anvist plass er til medlemmets disposisjon i perioden 15.04.-15.10. Styret kan åpne for utleie av
”vinterplasser”, mot gebyr, og til nærmere angitte vilkår.
Anvist plass skal benyttes. En plass som ligger ubenyttet i mer enn 30 – tretti – sammenhengende
dager blir å anse som ikke benyttet, og kan for resten av sesongen disponeres av båtforeningen.
Styret kan gi dispensasjon fra denne bestemmelsen.
Framleie er ikke tillatt.
Medlemmets ferdsel på båtforeningens område og medlemmets bruk av båtforeningens
installasjoner og utstyr skal skje på en hensynsfull måte som verken påfører båtforeningen unormal
økonomisk belastning eller risiko, eller som er til unormal sjenanse eller ulempe for øvrige
medlemmer eller tilstedeværende i båthavnen.
Dersom et medlem forvolder skade på båtforeningens, et annet medlems eller en annen persons
eiendom, det være seg skade forårsaket av medlemmet selv eller skade forårsaket av båt eller annen
eiendom eiet av medlemmet, det være seg med eller uten forsett, er det medlemmet personlig som
er ansvarlig for skaden og eventuell utbedring/erstatning.
Medlemmet plikter å delta vederlagsfritt med minimum 5 – fem – timers dugnadsinnsats pr. år.
Medlemmet aksepterer at styret kan vedta ordninger som innebærer et gebyr, enten for å bli fritatt
fra dugnad eller som en belastning for ikke å ha møtt til dugnad.
Medlemmet plikter å delta vederlagsfritt i båtforeningens vaktordning med minimum 1 – èn –
nattevakt pr. år. Medlemmet aksepterer at styret kan vedta ordninger som innebærer et gebyr, enten
for å bli fritatt fra vakt eller som en belastning for ikke å ha møtt til vakt.
Medlemmet er kjent med båtforeningens avtale med Nøtterøy kommune som p.t. innebærer
leieavtale til og med 2015, og vurderer selv sitt behov for å gjøre seg kjent med avtalen.

Foreningen forplikter seg til:
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•

•
•
•
•

Å stille båtplass til medlemmets disposisjon. Med ”båtplass” menes den til enhver tid anviste plass i
båthavnen. Styret kan fatte vedtak om at medlemmer må bytte plass, så lenge vedtaket er saklig
begrunnet og anvist plass imøtekommer opprinnelig innsendt, eventuelt senest innsendt, søknad om
medlemskap/båtplass.
Å lojalt forholde seg til de avtaler som er gjort med Nøtterøy kommune.
Å lojalt forholde seg til de avtaler som er gjort med fellesrådet for tidligere kommunale
småbåthavner i Nøtterøy kommune.
Å forestå drift og vedlikehold av bryggeanlegg og tilhørende installasjoner, herunder ta ansvar for
helse, miljø og sikkerhet (HMS) i småbåthavnen.
Å forvalte båtforeningens økonomi på en betryggende måte. Av regnskapet skal framgå særskilt
hva foreningen har mottatt som innskudd, og hvordan disse midlene er forvaltet. Innbetalte
innskudd kan likviditetsmessig nyttes til investeringer og drift, så lenge styret anser at foreningen
har likviditet til å gjennomføre de refusjoner av innskudd som måtte oppstå.

Uforutsette hendelser som følge av for eksempel brannskade, tyveri, unormale/ekstreme værforhold
eller naturskade, gjør at båtforeningen for en periode kan be seg fritatt for sine forpliktelser overfor
medlemmene.
§ 12

Endring av vedtektene
Endring av vedtektene kan vedtas av årsmøtet med 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

§ 13

Oppløsning av foreningen
Beslutning om oppløsning av foreningen kan bare fattes av det ordinære årsmøtet.
Beslutningen krever at minimum 1/3 av foreningens medlemmer avgir stemme. Blanke stemmer teller
ikke som avgitt stemme. Beslutningen krever videre 9/10 flertall av de avgitte stemmer.
Hvis det er fremmet forslag om oppløsning av foreningen, og saken avvises fordi ikke 1/3 eller flere av
foreningens medlemmer er representert ved stemmegivningen, skal styret påse at saken bringes inn for
det påfølgende års ordinære årsmøte, hvor det i så fall ikke stilles krav til oppmøte, og hvor det kun
stilles krav om at beslutning krever 9/10 flertall av de avgitte stemmer.
Dersom det besluttes oppløsning av foreningen, er det styrets oppgave å forestå oppløsningen.
Foreningens gjeld og forpliktelser skal gjøres opp. Foreningens gjenværende eiendeler skal tilfalle en
eller flere foreninger/organisasjoner med virksomhet i Nøtterøy kommune. Årsmøtet beslutter hvilke(n)
forening(er)/organisasjon(er).
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Vedlegg, sak til informasjon/diskusjon
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Avfall
Båtforeningen har ikke noen egen ordning for mottak/fjerning av avfall. Enhver plikter å ta hånd om eget avfall.
Ingen form for avfall, heller ikke matrester eller fiskeavfall, skal kastes i sjøen eller naturen i nærheten av
havneområdet. Tømming av båttoalett eller annet utslipp fra båt som oppholder seg i havneområdet er strengt
forbudt.
Se også ”Ferdsel i havneområdet” og ”Tømming av toalett”.

!
Brann
I tilfelle brann i båt som ligger i bryggeanlegget, plikter alle tilstedeværende området å bistå i arbeidet med (1)
redde liv, (2) tilkalle brannvesenet (tlf. 110), (3) starte slukningsarbeid, (4) forsøke å isolere brannen ved enten å
slepe brennende båt ut av bryggeanlegget eller ved å fjerne båter/utstyr i nærheten som kan skades av brannen.
Alle branntilløp skal varsles båtforeningens leder eller bryggeansvarlig, herunder informasjon om skadeomfang
(hva er skadet, hvem sin båt/utstyr er skadet o.s.v.).
Båtforeningens utstyr
Båtforeningens utstyr skal kun benyttes til det formål utstyret er ment for. Mangler, slitasje eller skade skal
meddeles båtforeningens leder eller bryggeansvarlig. Skade som er forvoldt ved forsett eller uriktig bruk av
utstyret, skal erstattes av den som i skadeøyeblikket disponerte utstyret.

*
Elektrisitet
Medlemmene kan vederlagsfritt hente strøm til kortere tilfeller av lading og nødvendig vedlikeholdsarbeid. Det
er ikke tillatt med noen form for fast tilkopling, eller bruk av strøm til drift av installasjoner om bord i båter
(varme, kjøling, belysning etc.).
Alt elektrisk utstyr skal være jordet.
Det er forbudt å benytte elektriske installasjoner som medfører unormal fare for helse, miljø eller sikkerhet.
Midlertidig benyttede ledninger skal legges ut på en måte som ikke er til skade eller hinder for personer som
ferdes i båtforeningens område.

+
Ferdsel i havneområdet
All ferdsel, herunder bading og opphold, innenfor båtforeningens område skjer på eget ansvar.
Medlemmer og leietagere er velkommen til å ha med egne gjester innenfor båtforeningens område, men er
ansvarlige for at deres gjester forholder seg til ordensreglementet.
All ferdsel og opphold i området skal skje på en måte som ikke er til last eller sjenanse for øvrige
tilstedeværende. Tiltak som medfører støy, forurensing eller andre forhold som i sin alminnelighet oppfattes å
være til last eller sjenanse, skal på forhånd være godkjent av båtforeningens leder eller bryggeansvarlig.
For ferdsel med motorkjøretøy på båtforeningens område gjelder alminnelige trafikkregler. For ferdsel med båt i
havneområdet gjelder alminnelige sjøveisregler. Båter på vei inn og ut av havneområdet skal avpasse farten både
av hensyn til den alminnelige sikkerhet i området, og av hensyn til bølger og eventuell ulempe man måtte påføre
båter og tilstedeværende i havnen.
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Bruk av dregg eller anker i havneområdet er ikke tillatt.
Jakt og fisking fra bryggeanlegget er ikke tillatt.
Båtforeningens område grenser til både offentlige og private badeplasser. Offentlig kyststi går gjennom
båtforeningens område. Ved ferdsel i havneområdet skal det utvises hensyn og respekt overfor disse.
Den som ferdes innenfor båtforeningens område, aksepterer at området kan være videoovervåket eller på annen
måte sikret med alarm-/overvåkingsutstyr.
I tilfeller hvor vakt er på plass (for eksempel nattevakt i sommersesongen), skal man etterkomme vaktens
anvisninger.
Fortøyning

Det skal benyttes tauverk, kjetting, fortøyningsfjærer, sjakler og annet
materiell som er tilpasset båtens tyngde og størrelse.
Båten skal forøyes i minimum fire punkter; styrbord akter, babord akter,
styrbord baug og babord baug. Alle fire punkter skal ha fjæring av gummi.
Det skal ikke benyttes fortøyningsfjærer av metall.
Fortøyningen skal tilpasses slik at ingen del av båten eller utstyr stikker inn
over bryggekanten. Hvis nødvendig, skal det benyttes spring, se illustrasjon
nedenfor.
Fortøyning skal tilpasses slik at båten ikke kommer i berøring med verken
brygge eller utstikkere. Hvis nødvendig, skal det benyttes fendere.
Maksimalt skrogutstikk bak utstikkere er 1,5 meter.
Se også ”Modifisering av båtplass/bås”.

,
Gjesteplasser
Båtforeningen har foreløpig ingen gjesteplasser. Spørsmål om gjesteplasser
rettes til båtforeningens leder eller bryggeansvarlig, alternativt til vakt ved
opphold under ett døgn.

Informasjon
Viktig informasjon for brukere av båtforeningens område blir slått opp på egnet sted i havneområdet. Brukere av
båtforeningens område skal regelmessig forvisse seg om at man er kjent med denne informasjonen.

.
Kran
Se ”Utsetting og opptak av båt”.

/
Modifisering av båtplass/bås
Modifisering av båtplass/bås – for eksempel montering av ekstra fortøyningsfester, pullere, fendere eller
lignende – er ikke tillatt uten forhåndsgodkjennelse av båtforeningens leder eller bryggeansvarlig. Utstyret blir
vederlagsfritt båtforeningens eiendom fra det øyeblikk utstyret er montert, og kan ikke senere demonteres uten
godkjennelse av båtforeningens leder eller bryggeansvarlig.
Se også ”Fortøyning”.

0
Nøkkel
Utdelt(e) nøkkel(er) til båtforeningens låser skal kun disponeres av den som har fått nøkkelen(e) utdelt, og kan
ikke lånes videre til andre. Nøkkel kan bestilles av båtforeningens leder eller bryggeansvarlig, og utleveres mot
et nøkkelgebyr. Nøkkel leveres vederlagsfritt tilbake til båtforeningen ved avsluttet medlemskap/leieforhold.
18
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&
Opplag
Båtforeningen har ikke opplagsplasser på land for båter, tilhengere eller annet utstyr. Etter avtale med
båtforeningens leder eller bryggeansvarlig kan det gjøres unntak for joller og mindre utstyr.
Opptak av båt
Se ”Utsetting og opptak av båt”

1
Parkering
Båtforeningen disponerer et svært begrenset antall parkeringsplasser, og båthavnens gjester henvises i hovedsak
til den kommunale parkeringsplassen i Tenvik.
Parkering av bil på båtforeningens område skal kun skje på anviste plasser. Det kreves eget parkeringskort. Det
er styret som i forkant av hver sesong fordeler et begrenset antall parkeringskort.
Det skal være minst mulig trafikk i havneområdet (innenfor kjettingen). Nødvendig av-/pålessing er tillatt, men
bilen skal snarest mulig fjernes fra området.

$
Søppel
Se ”Avfall”.

Tilsyn
Ethvert medlem / enhver leietager plikter å ha regelmessig tilsyn med sin båt, slik at man er forvisset om at alt er
i orden, og at båten ikke kan forårsake skade på båtforeningens eller annen persons eiendom. Det skal utvises
særskilt tilsyn i tilfelle mye vind og/eller mye nedbør.
Toalett
Det er offentlig toalett i tilknytning til Tenvik kommunale brygge.
Tømmestasjon for toalett
Det er tømmestasjon for bobiler i tilknytning til Tenvik kommunale brygge. Tømmestasjonen kan være egnet
også for båttoalett.

2
Utsetting og opptak av båt
Båtforeningen har tilgang til kran på Tenvik kommunale brygge. Det er kun sertifisert personell som har
anledning til å benytte kranen, og det er styret som foran hver sesong finner en praktisk ordning for utsetting og
opptak av båt.
For den som ønsker det, kan området nord for nordre pir benyttes til utsetting og opptak av båt. Området er
tilgjengelig for båthenger, men er for øvrig ikke tilrettelagt for utsetting eller opptak av båt. Området er ikke
egnet for adkomst med kranbil. Den som foretar utsetting eller opptak av båt gjør dette for egen risiko.

%
Vakt
Det er styret som i forkant av hver sesongen beslutter eventuell vaktordning. Det enkelte medlem / den enkelte
leietager blir tilskrevet, og er personlig ansvarlig for enten å stille selv, eller skaffe stedfortreder. Personen som
stiller skal ha fylt 16 år. Det skal innkalles minimum to medlemmer / leietagere pr. vakt. Blir man værende alene
på vakt, har man anledning til å avslutte vakten og gå hjem.
Årsmøte 12.04.2007
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Vaktbu
Båtforeningens vaktbu skal benyttes til båtvakter, møter og/eller annen aktivitet i båtforeningens regi. Annen
bruk av vaktbu skal på forhånd være godkjent av båtforeningens leder eller bryggeansvarlig. Den som bruker
vaktbua, er ansvarlig for rydding og renhold, og å forlate bua i samme stand som da man ankom. Søppel skal
fjernes. Mangler, slitasje eller skade skal meddeles båtforeningens leder eller bryggeansvarlig. Skade som er
forvoldt ved forsett eller uriktig bruk av bua, skal erstattes av den som i skadeøyeblikket disponerte bua.
Vann
Ved tapping av vann skal man unngå vannsøl, og det skal tas hensyn til hygiene. Det er ikke tillatt å la verken
dyr eller mennesker drikke av installerte vannposter. Det er ikke tillatt å foreta vask eller rengjøring ved
vannposten.
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