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VEDTEKTER FOR FØRDE BÅTKLUBB 
 
 
 
Vedteke i årsmøtet  01.03.16     
 
 
 
 
KAPITTEL 1:  NAVN, FORMÅL OG ARBEIDSOMRÅDE 
 
§ 1.1 Klubbens navn er FØRDE BÅTKLUBB, dens initialer er FBK. 
 
§ 1.2 Førde Båtklubb er en upolitisk sammenslutning med formål å fremme båtinteressen i distriktet, 

samle båtinteresserte, og å ivareta medlemmenes fellesinteresser. 
 
§ 1.3 Klubben skal arbeide for å skaffe tjenlig båthavn for båter opp til 45 fot, med vinteropplagsplasser 

samt andre tiltak for positivt fremme av båtkultur, så som opplæring i sjøveisregler (båtførerbevis) 
og  arrangering av båtkortesjer, regattaer o.l.) 

 
 
KAPITTEL 2: MEDLEMSKAP, INNMELDING, UTMELDING OG EKSKLUSJON 
 
§ 2.1 Enhver båtinteressert som vil arbeide for FBK sitt formål kan opptas som medlem i laget.  Det er 

ingen betingelse at en selv har båt.   
 
§ 2.2 Søknad om medlemsskap sendes skriftlig til styret.  Etter behandling av søknaden sender styret 

F.B.K. sine vedtekter samt  innbetalingsgiro for kontingent til søkeren.  Medlemskapet registreres 
når kontingenten er mottatt innbetalt og registreringsskjema med opplysninger er mottatt i retur i 
utfylt stand.  Kvitteringsdelen for betalt kontingent gjelder som medlemsbevis. Styret kan nekte 
søkere medlemskap dersom de finner at søkeren tidligere har blitt ekskludert fra klubben eller 
blitt strøket som medlem. 

 
§ 2.3 Medlemsskap, ansiennitet båtplass og naustplass dekker også ektefelle/samboer.  Begge har 

møterett og er valgbare til verv i klubben, men bare en har stemmerett på årsmøtet. 
 
§ 2.4 Barn, foreldre eller ektefelle har rett til å overta medlemskap og ansiennitet.  Dersom medlemmet 

har båt gjelder denne retten også båtplass og naustplass. 
 
§ 2.5 Utmelding fra laget skal skje skriftlig. 
 
§ 2.6 Medlemmer som ikke har betalt kontingent til klubben etter ett påkrav blir strøket som medlem. 
 
§ 2.7 Styret kan, etter skriftlig varsel, ekskludere medlemmer som ikke følger klubbens vedtekter, 

regler eller instrukser, eller som ved sin oppførsel eller på annen måte opptrer illojalt eller virker til 
skade for klubben.  Styrets beslutning om eksklusjon kan bringes inn for årsmøtet som har 
endelig avgjørelse i forholdet mellom vedkommende medlem og klubben.  Årsmøtets beslutning 
kan ikke bringes inn for ordinære domstoler. 

 
§ 2.8 Æresmedlemmer kan utpekes av et enstemmig styre.  Æresmedlemskapet bekreftes av 

årsmøtet, og gjelder som en erkjentlighet for ekstraordinær innsats for klubben over mange år. 
Æresmedlemmer betaler ikke medlemskontingent. 
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KAPITTEL 3: TILDELING OG OPPSIGELSE AV BÅTPLASS    
 
§ 3.1 Medlemmer av klubben kan etter søknad få tildelt båtplass i klubbens båthavn, mot betaling av et 

bryggeinnskudd, så sant klubben har ledige plasser til disposisjon.  Dersom det er flere søkere til  
 båtplass enn ledige plasser, fordeles plassene på søkerne etter ansiennitet.  Ingen medlemmer 

kan disponere mer enn 1 båtplass.  Den som har båtplassandel skal signere avtale med klubben 
om denne.   

 
§ 3.2 Styret fastsetter hvert år bryggeinnskuddet på en standard bryggeplass, som er på 3.0 meter.  

Bryggeinnskuddet fastsettes for den enkelte båtplass etter størrelsen i forhold til en  
standardplass.   

 
§ 3.3 Dersom klubben har båtplasser til disposisjon kan medlemmer leie båtplass mot å betale en 

tilleggsleie, utover fastsatt havneleie, etter sats vedtatt av årsmøtet. 
 
§ 3.4 Båtplass tildeles av styret.  Før båtplass tildeles må brygge-innskuddet være betalt.    
 
§ 3.5 Oppsigelse av båtplass skal skje skriftlig til styret. Dersom melding om at plassen står til 

klubbens disposisjon mottas av styret senere enn 1. mars i året står medlemmet ansvarlig for 
årets havneleie.  Dersom styret likevel får disponert plassen på tilfredsstillende måte kan styret 
ettergi havneleien.    

 
§ 3.6 Når et medlem sier opp sin bryggeplass skal bryggeinnskuddet innløses. Størrelsen på 

innskuddet fastsettes lik prisen fastsatt av styret på oppgjørstidspunktet for tilsvarende båtplass.  
 
§ 3.7 Ingen medlemmer kan kreve innskuddet tilbakebetalt før deres plass i tur er overført til ny eier, og 

denne har betalt sitt bryggeinnskudd. Ved utbetaling kan styret gjøre fradrag for alle uoppgjorte 
mellomværender med bryggeeieren, så som ubetalt kontingent, havneleie, dugnadspenger eller 
innkalt, ikke betalte tilleggsinnskudd, samt renter på ubetalte krav.  

 
§ 3.8 Dersom et medlem med båtplass ikke betaler vedtatt havneleie for et år, uten at plassen er sagt 

opp, disponerer klubben båtplassen fritt i ettertid, som om båtplassen var oppsagt. Ved 
tilbakebetaling av bryggeinnskuddet skal det i så fall gjøres fradrag for ubetalt kontingent og 
havneleie. 

 
§ 3.9 Bryggeområdet skal til enhver tid være låst. Låsen skiftes hvert år. Bare medlemmer med egen 

eller leiet båtplass skal ha tilgang til bryggeområdet. For å få utlevert nøkkel til bryggeområdet må 
alle forfalte mellomværender med klubben være betalt. 

 
§ 3.10 Båtplass kan eies i sameie på inntil 4 medlemmer i  FBK.  En av disse representerer plassen  

ovenfor klubben. 
 
§ 3.11 Utleie av båtplass. Ingen har lov til selv å låne/leie ut sin båtplass til andre. 
 Medlemmer som ikke selv vil benytte sin plass i havna skal meddele dette til styret  som 

disponerer plassen på best mulig måte for klubben.  Hvis båtplasseieren er et andelslag, jf §3.10, 
skal alle andelseierne underskrive denne meldingen til styre.  

 De vil bli fritatt for leie og dugnad knytt til båtplassen fra det tidspunkt styret disponerer 
båtplassen Årsmøtet fastsetter leia.  Unntak: Kan lånes ut til familiemedlemmer, dvs søsken, barn 
og foreldre. Den som låner/leier plassen skal være medlem av klubben.  

 
 
 
KAPITTEL 4:  KONTINGENT, HAVNELEIE, NAUSTLEIE, VINTEROPPLAG OG DUGNAD 
 
§ 4.1 Medlemskontingent, havneleie og naustleie fastsettes hvert år av årsmøtet,  etter forslag fra 

styret, og forfaller til betaling senest 1.april.  
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§ 4.2 Avgift for vinteropplag, og for opptak / utsetting av båter over klubbens anlegg, fastsettes hvert år 
av årsmøtet,  etter forslag fra styret. Avgift for vinteropplag og for opptak / utsetting skal være 
betalt før opptak / utsetting gjennomføres. 

 
 
§ 4.3 Alle medlemmer kan pålegges dugnad for klubben.  Omfanget av dugnaden, samt verdien av 

innsatsen pr. dugnadstime,  fastsettes av årsmøtet  etter innstilling fra styret.  Medlemmer med 
naust/båtplass kan fritakast for dugnad hvis medlemmet sitt naust og/eller båtplass er 
utleid/utlånt.  Leier/låner vil då tre inn i dugnaden i staden. 

 
§ 4.4 Medlemmer som ikke utfører pålagt dugnad belastes ved utgangen av klubbens regnskapsår i 

henhold til vedtatt dugnadsomfang x verdien av hver dugnadstime.  Belastet dugnad forfaller til 
betaling 14 dager etter at kravet er utsendt. 

 
§ 4.5 Medlemmer av styret og revisor kan ikke pålegges dugnad.  De er også fritatt for å betale 

havneleie tilsvarende standard båtplass.  Styret kan, etter vedtak, også frita andre medlemmer 
for slik havneleie, dersom de utfører oppgaver for klubben som medfører vesentlig merarbeid 
utover vedtatte dugnadsrammer. 

 
 
KAPITTEL  5: STYRET,  ADMINISTRASJON OG MYNDIGHET 
 
§ 5.1 Klubben ledes av et styre på inntil 7 medlemmer, leder, nestleder, kasserer, sekretær, havnesjef, 

havneassistent og et styremedlem.  Styret, unntatt leder,  konstituerer seg selv.  Det skal være 2 
varamedlemmer til styret. 

 
§ 5.2 Styrets leder velges på årsmøtet ved særskilt valg for et år av gangen.   
 De øvrige styremedlemmene velges for 2 år av gangen, første gang 3 medlemmer for 1 år. 

Varamedlemmene til styret velges for 2 år av gangen, første gang ett varamedlem for 1 år. 
 
§ 5.3 Styrets leder forplikter klubben med sine underskrifter overfor tredjemann, både økonomisk og 

praktisk, etter vedtak i styret. 
 
§ 5.4 Styret holder møter så ofte som det finner det nødvendig.  På styremøtene møter, foruten styrets 

medlemmer, lederen av ethvert årsmøteoppnevnt særutvalg, med talerett og stemmerett.  Styret 
er vedtaksført når leder eller nestleder og minst 3 styremedlemmer er tilstede.  Ved stemmelikhet 
er møtelederens stemme avgjørende.  Det skal føres protokoll over forhandlingene. 

 
§ 5.5 Styret er klubbens administrative myndighet, og skal iverksette vedtak fattet av årsmøtet, 

representerer klubben utad, besørger alle løpende forretninger, innkaller til møter og ivaretar 
klubbens økonomi.  Styret utarbeider instrukser for kasserer, sekretær og for alle særutvalg og 
komitéer.  Senest 1 måned etter avholdt årsmøte skal referat fra årsmøtet utsendes til klubbens 
medlemmer (dvs legges på heimesida) og aktuelle offentlige instanser, sammen med oversikt 
over vedtatte avgifter og kontingent for inneværende år, samt navn, adresse og telefonnummer til 
klubbens tillitsvalgte.  

 
§ 5.6 Styret kan oppnevne særutvalg og komitéer med mandat til å utføre bestemte arbeidsoppgaver 

over en tidsbegrenset periode.  Lederen av slike utvalg og komitéer møter på styremøtene uten 
stemmerett. 

 
§ 5.7 Styret bestemmer, i samråd med særutvalg og komitéer, når ulike aktiviteter i regi av F.B.K. skal 

gjennomføres, og hvor de skal foregå. 
 
§ 5.8 Styret skal sørge for at klubbens arkiv, båtplassregister og medlemsfortegnelse er a jour til 

enhver tid, samt sørger for å holde tilfredsstillende båtregister over medlemmenes båter.    
 
§ 5.9 Styret skal føre løpende regnskap over klubbens økonomiske aktiviteter i klubbåret, som går fra 

1/01 - 31/12.  Regnskapet skal være underlagt tilfredsstillende revisjon, enten av en fagrevisor 



Oppretta 01.03.16 

Vedtekter etter endring i årsmøte 01.03.16 4

eller 2 oppnevnte revisorer blant klubbens medlemmer. Revidert  regnskapet overleveres styre 
innen utgangen av desember. 

 
 
§ 5.10 Styret skal hver år fremlegge for årsmøtet årsmelding og revidert regnskap, samt forslag til 

kontingent, havneleie, avgift for vinteropplag og budsjett for kommende år.  
 
§ 5.11 Styremedlemmer og revisorer har fri standard båtplass, ett fritt opptrekk/utsett  samt 

pengehonorar pr år. Dette skal fastsettast av årsmøtet. 
 
§ 5.12  Styret har fullmakt til å fastsette godtgjøringer for funksjoner oppretta av styret. 
 
 
 
KAPITTEL 6: HAVNEUTVALGET 
 
§ 6.1 Klubben skal ha et havneutvalg bestående av en havnesjef og en havneassistent.  
 
§ 6.2 Havneutvalget har, i samarbeid med resten av styret, ansvaret for orden i og kontroll med 

havneområdet, og å planlegge og organisere nødvendige dugnadsarbeider for å holde anlegget 
tilfredsstillende vedlike. 

 
§ 6.3 Medlemmer av havneutvalget er medlemmer i klubben sitt styre. 
 
§ 6.4 Havneutvalget skal utføre sine oppgaver i henhold til den til enhver tid gjeldende instruks 

 
 
KAPITTEL 7:    NAUSTPLASSENE 
  
§ 7.1 Alle FBK sine lover og vedtekter gjelder også for naustplassene. De som har naustandel skal 

signere avtale med klubben om dette.  Når et medlem sier opp sin naustplass skal 
naustinnskuddet innløses. Størrelsen på innskuddet fastsettes lik prisen fastsatt av styret på 
oppgjørstidspunktet for tilsvarende naustplass. 

 
§ 7.2:  Den som skal eie naust eller del av naust må også disponere  sjødyktig motorisert båt  tilpassa 
           naustet, samt eie båtplass i havna. Hvis ikke skal naustplassen leies ut av styret. 
 
§ 7.3 Tildeling/salg av naustplass skal gå gjennom klubben etter samme  regler som ved salg av 

båtplass.  
 
§ 7.4 FBK krever inn naustleie med en årlig sum fastsatt av årsmøtet. 
 
§ 7.5 Minimum ¾ av naustet skal  nyttes til maritimt formål. Dvs. opplag av båt, båtutstyr, fiskeredskap 

osv.  Resten han nyttast til anna eige småutstyr. 
 
§ 7.6 Nausta kan ikke nyttes til næringsformål eller lagring av materiale og utstyr for næring. 

 
§ 7.7 Det må ikke foregå arbeid i nausta som medfører brannfare. (sveising, sliping, bruk av elektrisk 

ovn uten tilsyn osv.) Det må visest hensyn ved arbeid som medfører støv eller sprut. Det skal 
benyttes tilstrekkelig tildekking slik at ikke andre båter eller utstyr blir nedstøvet eller tilgriset. 

 
§ 7.8 Båter som blir lagret i nausta skal være ansvars- og brannforsikret. 
 
§ 7.9 Hver enkelt nausteier skal holde orden og sørge for det praktiske vedlikeholdet på sitt eget naust. 
 
§ 7.10  Naustplass kan eies i sameie på inntil 4 medlemmer i FBK. En av disse representerer plassen 

ovenfor klubben. 
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§ 7.11  Ingen har selv lov til å leie og låne ut sitt naust.  Medlemmer som ikke selv vil benytte sitt naust 
skal meddele dette til styret som disponerer naustet på best mulig måte for klubben.  

 Hvis båtplasseieren er et andelslag, jf §3.10, skal alle andelseierne underskrive denne meldingen 
til styret.  De vil da bli fritatt for naustleie og dugnad knytt til naustet fra det tidspunkt styret 
disponerer naustet. Andelseier/brukar skal høres i forbindelse med utleie av hele / deler av 
naustplassen, men i hovedsak går utleien etter ansiennitet. 

 
 
KAPITTEL 8: SÆRUTVALG 
 
§ 8.1 Permanente særutvalg oppnevnes av årsmøtet etter innstilling fra styret.  Ved innstillingen av nye 

særutvalg til årsmøtet skal styret utarbeide instruks for utvalget, der det klart skal fremgå hvilket 
mandat og arbeidsområde utvalget skal ha.  

§ 8.2 Medlemmer av årsmøteoppnevnte utvalg skal fungere i 1 år av gangen. 
  
§ 8.3 Lederen for særutvalg oppnevnt av årsmøtet møter på styremøtene med alle rettigheter som 

medlem av styret. 
 
§ 8.4 Særutvalg skal utføre sine oppgaver i henhold til den til enhver tid gjeldende instruks. 
 
 
 
KAPITTEL 9: ÅRSMØTET 
 
§ 9.1 Årsmøtet er klubbens øverste myndighet. 
 
§ 9.2 Årsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av februar måned, og innkalles av styret ved lysing i 

«Firda» med 14 dagers varsel.  Senest 7 dager før årsmøtet blir innkalling lagt ut på FBK si 
hjemmeside vedlagt saksliste, årsmelding og revidert regnskap for siste regnskapsår, samt 
styrets forslag til kontingent, havneleie og budsjett for inneværende regnskapsår.  Årsmøtet er 
vedtaksført når det er lovlig innkaldt i samsvar med ovennevnte tidsfrister. 

 
§ 9.3 Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 28 dager før årsmøtet.  

Forslag til endringer i vedtekter eller instrukser og reglement vedtatt av årsmøtet må være 
undertegnet av minst 3 medlemmer. 

 
§ 9.4 Årsmøtet skal behandle: 
 1: Registrere møtedeltakerne og klargjøre deres stemmerett.  
 2: Godkjenne innkallingen og vedta møtet lovlig satt. 
 3: Velge møteleder og protokollfører. 
 4: Velge 2 medlemmer til å undertegne møteprotokollen sammen med protokollfører. 
 5: Godkjenne styrets årsmelding. 
 6: Fastsette klubbens årsregnskap og meddele styret ansvarsfrihet. 
 7: Fastsette kontingent, havneleie, avgift vinteropplag, dugnadsomfang og verdien pr. 

dugnadstime for inneværende regnskapsår. 
 8: Oppnevne eventuelle særutvalg etter innstilling fra styret. 
 9: Behandle eventuelle framlegg til endringer i vedtekter, instrukser og reglementer. 
 10:  Fastsette godtgjøringer til styre og revisorer. 
 11: Foreta valg av: 
  1: Styrets leder for 1 år 
  2: Tre medlemmer av styret for 2 år 
  3: Ett varamedlem til styret for 2 år 
  4: Medlemmer av eventuelt andre særutvalg oppnevnt av årsmøtet for 1 år. 
  5: Revisor eller revisorer etter årsmøtet sitt vedtak. 
  6: Valgkomité på 3 medlemmer. 
 12: Eventuelt innkomne saker fra medlemmer eller andre saker etter forslag fra styret. 
 
§ 9.5 Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret eller revisor finner det nødvendig, eller 
            hvis minst 1/5 av klubbens medlemmer fremsetter skriftlig krav om det og angir 



Oppretta 01.03.16 

Vedtekter etter endring i årsmøte 01.03.16 6

            hvilke saker som skal behandles. 
 
§ 9.6 Ekstraordinært årsmøte innkalles på samme måte, og med samme frister som for ordinært 

årsmøte. 
 
§ 9.7 Ekstraordinært årsmøte skal gjennomføres med de samme formalkrav som for ordinært årsmøte, 

jfr. § 8.4, punktene 1 til 4, men kan videre kun bindende behandle saker som er nevnt i 
innkallingen.  

 
§ 9.8 Årsmøtevedtak gjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er et forslag forkastet. Ved 

stemmelikhet under valget skal det gjennomføres omvalg inntil en kandidat er valgt. Dersom det 
var mer enn 2 kandidater ved første stemmerunde går kun de kandidatene som har flest stemmer 
videre til neste valgrunde. Ved vedtektsendringer  kreves 2/3 flertall. Møteleder har 
dobbeltstemme på saker bortsett frå saker knytt til val.  Endring av vedtektene krever 2/3 flertall. 

 
§ 9.9 Alle medlemmer som har betalt kontingenten kan møte i årsmøtet, med 1 stemme pr. frammøtt. 1 

medlem kan i tillegg ha fullmakt fra 1 ikkemøtende medlem. 
 
§ 9.10 Valgkomiteen legger frem forslag på tillitsvalgte og godtgjøring til styret og revisorene. 
 
 
KAPITTEL 10: ANDRE FORHOLD 
 
§ 10.1 Førde Båtklubb sin standard er en vimpel med marineblå bunnfarge, og med et skipsratt og 

klubbens initialer i hvit skrift.  
 
§ 10.2 Innmelding i eller utmelding fra et landsdekkende forbund, eller sammenslutning med en annen 

klubb eller forening, kan kun vedtas av årsmøtet med 2/3 flertall. 
 
§ 10.3 Framlagt leieavtale / leasingavtale er jamstilt med å eige båt. 
 
 
KAPITTEL 11: OPPLØSNING 
 
§ 11.1 Oppløsning av klubben kan kun skje med 2/3 flertall, vedtatt på to etterfølgende ordinære 

årsmøter. 
 
§ 11.2 Dersom klubben blir vedtatt oppløst fungerer det sist valgte styret inntil oppløsningen er 

gjennomført. Klubben sine midler skal da gå til et allmennyttig formål. 
 

 
KAPITTEL 12:   REGLEMENT FOR HAVNEOMRÅDET 
 
§ 12.1  Havneområdet 

Havneområdet med opplagsplass for båter gjennom vinteren skal være avstengt med låst bom. 
Innenfor bommen er det kun tillatt å nytte selvgående kjøretøy i forbindelse med flytting av båter,  
i forbindelse med opptak / sjøsetting av båter og av- og pålessing. 
 

§ 12.2 Bryggeområdet 
Bryggeområdet skal være avstengt med låste gitterporter, en for hver pir. Låsene i portene skiftes 
hvert år etter påske.  Nye nøkler utdeles til bryggeeierne hvert år av kassereren. 
 
 
Bryggeeiere som ikke har betalt alle sine forpliktelser overfor klubben skal ikke ha utlevert nøkkel 
før disse er betalt. Dersom melding om oppgjør ennå ikke er mottatt fra banken utleveres nøkkel 
kun mot fremvisning av kvittering for at skyldige avgifter er betalt. 
 

§ 12.3 Tildeling av båtplass. 
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Båtplasser anvises av styret. Ved tildeling skal styret påse at tildelt plass i størrelse er i 
overensstemmelse med den plass medlemmet har betalt bryggeinnskudd for. 
 

§ 12.4 Bytte av båtplass 
Båtplasser kan ikke byttes med andre uten styret sitt samtykke.  
 

§ 12.5 Utvidelse av båtplass 
De som disponerer båtplass må ikke utvide denne, eller på annen måte handle, på en slik måte 
at det går på bekostning av andre båtplasser. Dersom et medlem har behov for større plass enn 
den han har betalt innskudd for, skal han meddele dette til styret, som beregner tilleggsinnskudd 
og havneleie for ny plass. Ny plass av tilfredsstillende bredde tildeles av styret når 
tilleggsinnskudd og regulert havneleie er betalt. 
 

§ 12.6 Innskrenking av båtplass 
Dersom et medlem ikke lenger finner å ha behov for båtplass av tildelt størrelse og ønsker en 
mindre plass, skal melde dette til styret, som beregner verdien av tilleggsinnskuddet som er 
innbetalt, og tilbakebetaler dette. Havneleien reguleres ikke ved ombytte i sesongen. Ny plass av 
tilfredsstillende bredde tildeles av havnesjefen. 
 

§ 12.7 Opptak og utsetting av båter gjennom sesongen 
Medlemmer med og uten båtplass i havna kan mot avgift benytte klubbens anlegg for opptak og 
sjøsetting av båter. Før tilgang gis skal avgiften være betalt. All plassering av båt innanfor gjerdet 
skal være klarert av havnesjefen. Opptrekksrampen utenfor gjerde kan brukes av alle. 

 
§12.8 Vinteropplag. 

Medlemmer kan få tillatelse til å sette båter i vinteropplag på klubbens mråde, dersom det er 
tilstrekkelig plass. Medlemmer med båtplass har fortrinnsrett for andre medlemmer.  
Medlemmer uten båtplass skal betale avgift for vinteropplag før tilgang gis. For medlemmer med 
båtplass i havna er vinteropplag inkludert i havneleia. 
Ved opptak av båter for vinteropplag skal båtene plasseres i henhold til anvisning fra 
havnesjefen. 
Båter i vinteropplag skal være sjøsatt innen 31. mai. Senere utsetting skal godkjennes av styret. 
For godkjennelse kan styret, etter anmodning fra havnesjefen, kreve båten flyttet til en annen 
plass på området. Dersom et slikt krav ikke blir  etterkommet innen fastlagt tid, kan styret 
besørge båten flyttet for eierens regning og risiko. 
Etter sjøsetting skal alle innretninger, hengere og alt utstyr som har vært benyttet under 
vinteropplaget fjernes fra området, eller plasseres etter havnesjefens anvisning, på en slik måte 
at det ikke er til ulempe eller sjenanse for øvrige medlemmer. 
Alle båter, opplagskrybber/vogner skal være merka med båtplassnummer, eiers telefonnummer 
eller medlemsnummer. 
Medlemmer som ikke fjerner opplagsutstyret på en tilfredsstillende måte blir ilagt en ekstra avgift 
for dette, på kr 500.- 
For båter som ikke er sjøsett/fjerna innen 30.06. vil det bli krevd ei dagmulkt på kr.100.-  
Båter som har stått på land gjennom hele sesongen, og som ikke er fjernet innen 31. august, vil, 
etter skriftlig varsel i rekommandert brev, etter rimelig frist bli deponert for eiers regning. 
 
 

§12.9 Salg av båt i vinteropplag. 
Dersom et medlem selger sin båt mens den er oppe i vinteropplag skal dette straks meddeles 
styret. Den nye eieren kan disponere plassen for vinteropplag fram til båten er klar til sjøsetting, 
likevel ikke lenger enn fram til 31. mai. 
 
 

§12,10 Utleie av båtplass 
Ingen har lov til selv å leie / låne ut sin båtplass. Medlemmer som ikke selv vil benytte sin plass i 
havna skal meddele dette til styret, som disponerer plassen på best mulig måte for klubben. 
Unntak er barn, foreldre og søsken. Den som bruker plassen skal være medlem i klubben, og 
underskrive avtale for bruken av båtplassen. 
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§12.11 Eige av båtplass 
 Båtplass kan eies av sameie på inntil 4 medlemmer i FBK. 

 
§12.12 Fravær fra havna gjennom sesongen. 

Medlemmer som benytter båten i ferien, slik at båtplassen vil stå ledig kortere eller lengre tid om 
sommeren kan meddele dette til styret, slik at plassen kan bli benyttet etter behov som 
gjesteplass. 
 

§12.13 Registrering 
Alle båter i båthavna skal være registrert og bære offentlig registreringsmerke. 
 

§12.14 Forsikring 
Alle som har båt i havna plikter å tegne ansvarsforsikring som dekker mulig skade som kan 
påføres anlegget og andre båteiere i havneområdet. 
 

§ 12,15 Ansvar 
Enhver båteier er ansvarlig for fortøyning, fendring o.l. av sin båt, og for alle skader forårsaket av 
ham selv eller hans følge innenfor havneområdet. Alle slike skader skal erstattes av båteieren. 
Dersom det oppstår tvist om skyldspørsmålet skal dette avgjøres av upartiske skjønnsmenn. 
 

§12.16: Ro og Orden 
Ethvert medlem plikter å følge havnesjefens anvisninger, og bidra til ro, orden og sømmelighet 
innenfor havneområdet, for å verne om klubbens verdighet. Unødvendig støy, slik som rusing av 
motorer, hornblåsing og bruk av høyttalende musikkanlegg o.l. er ikke tillatt. Det skal være ro i 
havna etter kl. 22.00. På søn- og helligdager er det ikke tillatt å utføre arbeid i havneområdet som 
medfører sterk støy. Det samme gjelder på virkedager mellom kl. 20.00 og kl 8.00. 
 

§12.17 Inn og utseiling fra havna 
Det er ikke tillatt å nytte høyere hastighet enn 4 knop ved inn og utseiling fra havna. 

 
§12.18 Avfall 

Alt avfall skal plasseres på anvist plass. Spesialavfall må ikke blandes med annet avfall. All 
dumping av avfall er forbudt, og medlemmene må heller ikke på annen måte begå handlinger 
som kan føre til forurensing i strid med miljøvernlova. 

 
§12.19 Brudd på reglementet 

Brudd på dette reglementet vil bli vurdert å være i strid med klubbens formål, eller som illojal 
opptreden, og kan medføre eksklusjon i henhold til vedtektenes § 2.7. Alternativt kan styret ilegge 
den som bryter reglementet et gebyr på minimum kr. 500,-, begrenset oppover til kr. 2.000,-, 
samt gi medlemmet en streng irettesettelse, dersom bruddet på reglementet blir brakt i orden. 

 
 
Disse vedtekter er fastsatt på årsmøtet 01.03.16 
 
 
 
Per Arne Furseth /s/  Styreleiar 
 
 


