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Reglement for Bygdø Alle Båtforening
Delta i fellesskapet
•

•

•
•

Båtforeningen er dugnadsbasert og drives av frivillige krefter. Det forventes derfor at
medlemmene deltar på dugnader og på annen måte stiller opp for foreningen. I tillegg er
medlemmer med båtplass forpliktet til å ta en nattevakt i løpet av sommersesongen.
Den daglige kommunikasjonen mellom styret og medlemmene foregår gjennom
foreningens nettside (www.babinfo.no) og per e-post. På nettsiden finnes også lenker til
vedtekter, årsmeldinger og informasjonsbrosjyre. Medlemmene plikter å holde seg
oppdatert på nettsiden og ajourholde medlems- og båtopplysninger på «Min side».
Medlemmene plikter videre å betale kontingent, avgifter og andre fakturaer innen angitte
frister. Ved manglende betaling opphører medlemskapet.
Årsmøtet, som er foreningens høyeste myndighet, holdes innen 15. mars hvert år. Et
aktivt medlemskap innebærer at man deltar på årsmøtene.

Følg havnesjefens anvisninger
•

•

•

•

Bare båteiere og deres gjester har adgang til brygga. Det er medlemmenes ansvar å
påse at porten holdes låst og at uvedkommende ikke slippes inn på brygga.
Uregelmessigheter meldes til havnesjefen eller andre styremedlemmer.
Det er alles ansvar å holde brygga ryddig og ren. Private eiendeler skal ikke lagres på
brygga. Spillolje, gamle batterier og annet søppel bringes til dertil egnede steder.

Tralle settes tilbake på plass etter bruk. Påse at vannslangene er kveilet opp og at
det ikke står og renner vann fra vannkranene. Feil eller mangler på
bryggeanlegget meldes til havnesjefen eller andre styremedlemmer.
All bruk av grill og åpen ild er strengt forbudt.
Det skal være alminnelig ro i båthavnen fra kl. 23.00 til kl. 07.00.

Din båtplass, ditt ansvar
•
•
•
•
•

•

Båten skal være ansvarsforsikret og være registrert i gyldig båtregister
Styret bestemmer hvilken båtplass din båt til enhver kan disponere. Bytte av båt skal
godkjennes av styret.
Båten skal være forsvarlig fortøyd.
Båten skal ikke ligge og støte mot brygga og ingen del av båten skal stikke inn over

brygga eller ut over sjøen på en slik måte at det er til hinder for andre båteiere.
Strøm kan brukes til opplading av batteri, men ellers bare til elektrisk utstyr og
andre apparater som brukes i kortere tidsrom. Det er ikke tillatt å bruke
varmeovner i båten. Båteier plikter å sørge for at sikringer som kobles ut, kobles
inn igjen.
Det er ikke tillatt å bo i båten over lengre tid. Overnattinger meldes til vakta.

•

Båteier har ikke anledning å låne eller leie ut båtplassen. Ønsker du å stille
plassen din til disposisjon for utlån eller utleie, ta kontakt med havnesjefen eller
andre i styret.

Vaktbua overvåkes av vaktsjefen
•

•
•
•
•
•

Alle båteiere plikter å ta en vakt i løpet av båtsesongen. Vakten har varighet fra kl.
22.00 til kl. 06.00. Vakta gjennomføres i henhold til vaktinstruksen som finnes i
vaktbua.
Den som har vakt plikter å rydde, tømme søppel og vaske gulvet før han forlater
vaktbua.
Det er ikke tillatt å lagre private eiendeler i vaktbua.
Av hensyn til allergikere er det ikke tillatt å røyke eller ha husdyr i vaktbua.
Telefonen i vaktbua er kun ment for nødvendige samtaler.
Feil eller mangler ved utstyr i vaktbua meldes til vaktsjefen eller andre
styremedlemmer.

