
VEDTEKTER FOR BUERSTAD BÅTFORENING 

Fellesvedtekter for småbåtforeningene på Nøtterøy overgår den enkelte forenings 
vedtekter. 

Organisasjonsnummer: 893471332 

Dato: Mars 2022 

Revidert og godkjent av årsmøtet mars 2022 

 

1. NAVN OG FORMÅL 

§ 1 

Foreningens navn er Buerstad Båtforening og dens initialer er BF. Foreningen er tilsluttet 
Kongelig Norsk Båtforbund, region Øst med kollektivt medlemskap. Foreningens hjemsted er 
Ferder kommune. 

Definisjoner: 

Medlem: Person og dens ektefelle/samboer som er tildelt leierett/båtplass på Buerstad 
brygge. Leieretten er tildelt medlemmet av styret i båtforeningen, og forutsetter at 
medlemmet har innbetalt innskudd for tildelt leierett. Videre må medlemmet betale årlig 
leieavgift for opprettholdelse av leieretten til tildelt båtplass. 

Søker: Person som står på søkeliste til fast plass i Buerstad brygge 

Husstand: samme adresse i folkeregisteret, godkjent bo-enhet på samme adresse regnes 
som egen husstand. 

 
§ 2.  
Foreningens formål er beskrevet i § 1 i «Fellesvedtekter for småbåtforenigene på Nøtterøy». 
Foreningens formål er ikke-økonomisk og eventuelle overskudd på økonomiske aktiviteter 
kan i den utstrekning det ikke avsettes til fremtidig oppfyllelse av foreningens formål, kun 
disponeres utenfor foreningen til tilsvarende formål i regi av KNBF eller annen båtforening 
som er tilknyttet KNBF og som er registrert i Frivillighetsregisteret. 
 

2. MEDLEMSKAP 

§ 3 Vilkår for medlemskap 

Medlemmet må være bosatt i kommunen og være over 18 år. Dersom medlemmet flytter 
fra kommunen mister den retten til å være medlem. Det samme gjelder dersom medlemmet 
mer enn i 1 år ikke har gjort bruk av båtplassen. Fremleie av båtplass er ikke tillatt. Ved 
medlemmets død kan medlemskapet overføre til barn/svigerbarn dersom de oppfyller 
vilkårene for medlemskap. Båtplassen kan gå i arv til medlemmets barn når barnet 
tilfredsstiller vilkårene til medlemskap. Båtforeningens styre skal da skriftlig underrettes om 



dette. Det er kun tillatt med 1 båtplass pr, husstand. Særskilte tilfelle (student) kan styret 
dispensere etter skriftlig søknad. 

§ 4 Søknad om båtplass 

Søker må være bosatt i kommunen ved tildeling av fast plass og være over 18 år. Søknad om 
båtplass i Buerstad båtforening gjøres via foreningens hjemmeside www.buerstad.knbf.no. 
Sammen med søknad skal det betales et søknadsgebyr, gebyret betales årlig frem til tildeling 
av plass finner sted. Tildeling av plass avgjøres av styret etter søker ansiennitet. Ansiennitet 
beregnes fra søknad er registrert i havneadministrasjons systemet. Særskilte tilfelle (student) 
kan styret dispensere etter skriftlig søknad. Søker kan takke nei til fast plass en gang samme 
år uten å miste sin plass på venteliste.  

§ 5 

Alle medlemmer og brukere av Buerstad båtforening plikter å følge vedtektene som gjelder 
for foreningen. Medlem som ved sin oppførsel vekker anstøt og forargelse for omgivelsene 
eller styret, virker til skade for foreningen, kan av styret, etter gitt varsel, ekskluderes. 
Eksklusjon kan innankes for årsmøtet. Årsmøtets beslutning er endelig og kan ikke 
overprøves. 
 

3. KONTINGENT 

§ 6 Betaling 

Medlemsavgift og søkergebyr følger kalenderåret og må være innbetalt innen 
betalingsfristen. Oversittes betalingsfristen, kan styret etter gitt skriftlig varsel, stryke 
vedkommende som medlem og søkere strykes fra søkerlisten. 

§ 7 

Medlemmer som får leierett til båtplass betaler ved tildeling av leieretten et innskudd. 
Innskuddet er et rentefritt lån til Buerstad Båtforening. Ved en eventuell oppsigelse av 
leieretten tilbakebetales det samme beløp i kroner som er innbetalt som innskudd. Den 
årlige avgiften for leieretten til båtplass beregnes pr. breddemeter og følger kalenderåret. 
Medlemmene har ikke personlig ansvar for foreningens forpliktelser. 
 

§ 8  

Den årlige leieavgiften for leieretten, søknadsavgift og prisen på øvrige tjenester og varer fra 
foreningen reguleres årlig i tråd med utviklingen i konsumprisindeksen den 1.1. hvert år. 
Prisjustering ut over dette og pris på innskudd fastsettes av årsmøtet med alminnelig flertall. 
Prisene kan ikke fastsettes lavere enn at foreningen innfrir sine økonomiske forpliktelser. 
Gjeldende prisliste skal finnes på foreningens hjemmeside. 

  
 
 
 



4. BÅTPLASSEN 
 

§ 9 

Tildelt båtplass står til disposisjon for medlemmet. Dersom praktiske hensyn for eksempel 
båtstørrelse tilsier det, plikter medlemmet etter vedtak av styret å bytte båtplass fortrinnsvis 
ved sesongens begynnelse 1 mai. Bytting i sesongen ordenes direkte mellom partene, styret 
skal godkjenne dette.  

§ 10  

Opplagsplass kan stilles til disposisjon i den grad det finnes plass, styret anviser plass. 
Opplagsplassen skal være uten båter i perioden 1 Juni – 1 september. Styret kan gi 
dispensasjon etter søknad. Opplagsbåter i havnen for vinterlagring skal være påført  
identifikasjon for gjenkjenning. Opplags materiell/båthenger tilhørende medlemmer merkes 
for gjenkjenning og kan lagres etter anvisning fra styret etter 1 juni. 

§ 11  

Sommerplass søkes via foreningens hjemmeside med frist 15 mars. Tildeling skjer etter 
ansiennitets prinsippet for søkere om fast plass. Jolleplass søkes via foreningens hjemmeside 
med frist 15 mars, medlemmene har fortrinnsrett. Hvis ikke betaling er registrert innen 
fristen går plassen til neste på listen.  

§12 

Ferdsel og bading i båthavnen skjer på eget ansvar. Fartøyer må avpasse farten etter 
forholdene inn og ut i havnen.  

 

5. STYRET 

§13 

Årsmøtet velger styre som består av; leder, nestleder, sekretær, kasserer og to 
styremedlemmer. Leder og det øvrige styret velges for to år. Styret velger revisor. 
Valgkomite velges av årsmøtet og bør fortrinnsvis bestå av styremedlemmer som trer ut av 
styret.  Maksimum tre medlemmer kan tre ut av styret samtidig. Gjenvalg kan finne sted, 
styret fører protokoll over sine og foreningens møter. Leder og kasserer forplikter 
foreningen med sine fullmakter. 

§14  

Årsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av mars måned og kunngjøres med minst fjorten 
dagers varsel på foreningens hjemmeside og på e-post/SMS til medlemmet. Saker som 
ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 8 dager før årsmøtet. Leder 
skal sammenkalle til ekstraordinært årsmøtet når minst 1/3 av medlemmene ønsker det. 

 



§15 

Styret kan innføre vaktordning i havnen. Dersom det er båtforeningens egne medlemmer 
som må gjennomføre vaktordningen, har medlemmene plikt til å delta. 

§16 

Endring av vedtektene må ha 2/3 flertall blant de fremmøtte medlemmene på årsmøtet for å 
bli vedtatt. Årsmøte protokoll signeres av to medlemmer. 

§ 17 

Skulle det oppstå tvil eller uklarhet omkring forståelsen eller praktiseringen av disse 
vedtekter og felles vedtekter for småbåtforeningene på Nøtterøy, skal den forståelse som 
fastslås av KNBF legges til grunn. 
 
 
Det vises forøvrig til foreningens havneregler. 
 

 

 

 


