Havnereglement for Buerstad Båtforening. Mars 2022
Styret skal jobbe for medlemmenes interesser og legge til rett for at medlemmene,
besøkende og bosatte i nærmiljøet opplever havneområdet som en hyggelig møteplass.
Sikkerheten rundt brygga og nærliggende område som Buerstad Båtforening leier av
kommunen er høyt prioritert av styret. All ferdsel er på eget ansvar.
Alle skal bidra til at vårt flotte bryggeanlegg og nærområde er en trygg, ryddig og hyggelig
møteplass.
Styret bør påse følgende:
1.
2.
3.
4.
5.

Drive foreningen effektivt på en sunn, fremtidsrettet og god måte.
Det er god orden i havna.
At eier og bruker av båten overholder vedtektene.
Båtplassen er utstyrt med nummerskilt og forsvarlig fortøyningsmuligheter.
Overtredelse av vedtektene kan føre til oppsigelse av båtplassen.

Båteier plikter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Overholdelse av vedtektene.
Følge styrets anvisninger.
Bistå styret med å påse at det er god orden i havna og at vedtektene overholdes.
Medlemmene har plikt til å være med på dugnader som styret bestemmer.
At båten er forsvarlig fortøyd med fortøyningsstrikk/gummi.
At båteier holder opplagsplassen og bryggene i ryddig stand, trillebår og annet skal
ikke oppbevares på brygga av sikkerhetsmessige grunner.
7. Ved tilkobling av strøm må båteier påse bruk av en godkjent kobling.
Strøm: Ved bruk av kabel må denne ryddes bort av eier etter bruk. Vinterstrøm avtales
direkte med styret.
Vann: Spar på hver dråpe, husk å stenge vannet etter bruk.
Søppel: Årsmøtet har besluttet at ikke foreningen skal bekoste søppel håndtering i
havneområdet. Alle må selv besørge for eget avfall.
Båtstørrelse: Buerstad brygge er en småbåthavn, brygge anlegget er ikke dimensjonert for
større båter. Per i dag kan havna tilby 3 størrelser på plassene: 2,5 – 3,0 meter, 3,0 – 3,5
meter og 4 meter. Av sikkerhetsmessig hensyn er det opp til styret å godkjenne type båt og
størrelse i hvert enkelt tilfelle. Maks 1,5 meter utover uteligger.
Båthengere: Medlemmene kan lagre båthengere på plassen over rundkjøringen, henger og
annet opplags materiale merkes med medlemmets båtplass nummer. Det som ikke er
merket anses som avfall og vil bli ryddet bort. Området skal være ryddig innen 01.06.
Medlemmene leier sin plass av båtforeningen, hvis du vet at din båt skal på tur over lengre
tid forsøker styret å lei ut din plass. På denne måten blir det litt ekstra inntekter som
kommer medlemmene til gode. Gi beskjed til styret hvis din båt er på en legere tur.

