
Søknad om medlemskap og båtplass i
Tenvik båtforening

Sendes:

Tenvik båtforening
v/ Bjørn Ivar Nilsen
Øvre Smidsrødvei 62 B
3120  NØTTERØY

Opplysninger om søker

Navn:

Adresse:

Postnr./-sted:

Bostedskommune (i henhold til folkeregisteret):

Fødselsdato (DD.MM.ÅÅÅÅ):

Tlf. privat: Tlf. mobil: Tlf. arbeid:

E-post:

Opplysninger om båt

Opplysningene gjelder:   båt jeg allerede eier/disponerer   båt jeg planlegger å anskaffe

Kort beskrivelse av type båt:

Kryss av hvis aktuelt:   Båten er seilbåt   Båten har mast   Båten har baugspyd

Båtens lengde i meter: Båtens bredde i meter:

Dybde (under vannlinje) i meter: Høyde (over vannlinje) i meter:

Kryss for ønsket bredde:   inntil 2,5 m   inntil 3,0 m   inntil 3,5 m   Første ledige

Andre opplysninger av betydning:

Søkers eventuelle merknader

Dato: Underskrift:

Versjon 25.03.2021

Søker ønsker med dette medlemskap og båtplass i Tenvik båtforening. Søker har gjort seg kjent 
med informasjonen på neste side. Søker er oppmerksom på at behandling av søknaden 
forutsetter innbetaling av et behandlingsgebyr.



Framgangsmåte for å søke medlemskap og båtplass i Tenvik båtforening

Medlemskap

Medlemskap innebærer at man tilkommer alle de rettigheter og forpliktelser som følger av 
båtforeningens vedtekter og bestemmelser. Dette er i hovedsak en videreføring av den tidligere 
ordningen med kommunal båtplass. Som medlem betaler man et engangs innskudd og en årlig 
medlemskontingent/leie. Gjeldende satser finner man ved å besøke www.tenvikbrygge.no eller ved å 
kontakte båtforeningen. Medlemskapet kan ikke overdras annet enn til ektefelle eller livsarving. 
Foreningens øverste organ er årsmøtet hvor hvert medlem har én stemme. 

Søknadsprosedyre

Søknad om medlemskap sendes båtforeningen ved bruk av dette skjemaet eller elektroniske 
løsninger som båtforeningen måtte tilby. Søker må ha fylt 18 år, og ha bostedsadresse i Færder 
kommune. Med "bostedsadresse" menes at søker må ha samme tilhørighet til kommunen som f.eks. 
hva som kreves for å kunne sitte i kommunestyret. Etter å ha mottatt søknad, utsteder båtforeningen 
faktura på søkergebyr. Endelig behandling av søknaden forutsetter at søkergebyret er betalt.

Medlemskap innebærer tilgang til 1 stk. båtplass i foreningens bryggeanlegg. Fordi det er 
sammenheng mellom medlemskap og båtplass, er antall samtidige medlemmer i båtforeningen 
begrenset oppad til det antall båtplasser foreningen har avsatt til egne medlemmer.

Det er til enhver tid flere søkere enn hva det er antall ledige medlems-/båtplasser, og det er derfor 
etablert en venteliste. Tildeling av medlemskap/båtplass avgjøres etter søkeransiennitet. 
Søkeransiennitet beregnes fra det tidspunkt behandlingsgebyret er innbetalt og løper til båtplass blir 
tildelt.

Båtforeningen forbeholder seg retten til etablere en ordning med innkreving av et årlig servicegebyr 
fra de som står på venteliste, og som ønsker å opprettholde sin søkeransiennitet.

Ved tilbud om medlemskap og båtplass

Det er båtforeningens styre som med utgangspunkt i venteliste og søkeransiennitet utsteder tilbud 
om medlemskap og båtplass. Tilbud sendes vanligvis ut i mars/april hvert år med svarfrist 14 dager. 
Søker får tilsendt båtforeningens medlemsavtale. Medlemskapet er gyldig fra det tidspunkt 
medlemsavtalen er undertegnet av partene og innskudd, medlemskontingent/leie m.v. er innbetalt i 
henhold til faktura utstedet av båtforeningen.

Søker må være innforstått med at båtforeningens vedtekter og bestemmelser kan bli endret i løpet 
av den perioden søker står på venteliste, og at det påligger søker å sette seg inn i gjeldende 
vedtekter og bestemmelser i det øyeblikk man blir tilbudt medlemskap og båtplass.

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. 

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.

Versjon: 25.03.2021
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