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Revidert 2.mars 2018
MEDLEMMENE PÅLEGGES Å OVERHOLDE FØLGENDE REGLEMENT:

§1
Medlemmet skal gjøre seg innforstått med at man kun disponerer en
anvist plass fra havnekomiteen. Denne plassen kan av havnekomiteen
rokeres eller medlemmet anvises annen plass i havnen. Plassen eies av
G.B.F, men benyttes av medlemmet mot innbetalt innskudd for båtplass.
§2
G.B.F. har en egen havnekomite bestående av minimum 3 medlemmer
som velges på foreningens årsmøte. Havnekomiteen har ansvaret for at
havnene er i forsvarlig stand til enhver tid, og påser at foreningens lover
og regler for havneanlegget overholdes.
Styrets nestformann er formann i havnekomiteens. Havnekomiteen fører
fortegnelse over båteiere som har tildelt plass i havnen, og melder
eventuelle endringer til foreningens formann.
§ 2B
Havnekomiteen har ansvar for at månedlig- og årlig kontroll- og
sjekkliste/ vedlikeholdsplan for anlegget blir fulgt opp.
(jfr. Forsikringsselskapets vilkårs § 4-5 / sikkerhetsforskrift).
Havnekomiteens formann legger fortløpende fram vedlikeholdsrapport
på hvert styremøte. Månedlig- og årlig kontroll- og
sjekkliste/vedlikeholdsplan er lagt ved havnereglement for GBF.
§3
Fortøyningsanordninger utlegges etter havnekomiteens anvisning og
godkjennelse. Båtene skal minst ha to fendere på hver side, ha solid
tauverk med påmontert strekkavlastere.
Båtplassen vil ha forskjellig lysmål som ca. 2, 2.5, 3m eller andre mål iht
båtbredde.
Dette avtales/avgjøres av havnekomité avhengig av båtens størrelse.
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Medlemmet betaler innskudd for båtplass og havneleie etter størrelse på
plassen.
Avhengig av båtens størrelse må båteier rette seg etter havnekomiteens
anvisning vedrørende størrelse på utrigger. Prisforskjellen mellom
standard og anvist uteligger dekkes av medlemmet i sin helhet. Dette
mer utlegget vil ikke tilbakebetales i forbindelse med tilbakebetaling av
innskudd for båtplass.
Ved uvær skal båtens eier påse at ekstra fortøyning blir utlagt om
nødvendig.
Båter som på grunn av manglende tilsyn/vedlikehold, for eksempel som
snørydding, dårlig/manglende fenderverk og fortøyningstau blir til
ulempe/skade på kaianlegg/andre båter i havna, kan flyttes eller fjernes
for eierens regning såfremt forholdet ikke rettes på etter anmodning.
Skader som båten påfører havneanlegget må eieren bekoste og
reparere etter havnekomiteens anvisning. Skader eller
uregelmessigheter på havnen plikter båteieren uten opphold å melde fra
om til havnekomiteen.
Alle båter skal være ansvarsforsikret.
§4
Flytebryggene kan bare benyttes etter avtale med GBF.
Fortøyningsplassen skal brukes av det medlem som har fått anvist
plassen.
Medlem har videre plikt på seg til å påse at uvedkommende fartøyer
holdes borte fra anleggene.
I sommerhalvåret kan imidlertid gjestende båter av havnekomiteen
tildeles en fast gjesteplass i anlegget for inntil en uke.
Dersom et medlem med anvist båtplass ikke har båt, og heller ikke har
konkrete planer om å skaffe seg båt, kan styret etter oppfordring fra
havnekomite beslutte å innløse depositumet for båtplassen.
Dette kan tas opp for vurdering etter et år uten båt på plassen.
§5
Tvisteinstans båteiere imellom er havnekomite, eventuelt styre.
§6
Båteieren skal vise størst mulig aktsomhet ved manøvrering i
havneområdet. Hastigheter i og ved havneområdet som skaper sjø,
skader unødig havnen, er til sjenanse og irritasjon for andre medlemmer
skal ikke forekomme.
Havnekomiteen vil etter slik iakttagelse meddele dette til båteier som
snarest må rette seg etter denne påtale.
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§7
Etter skriftlig søknad til styret kan en båtplass/medlemskap overtas av
ektefellen/samboer eller av slekt i rett opp eller nedad stigende linje av
ektefellen/samboer.
§8
Havneanleggenes gjestebrygger kan av personlige medlemmer benyttes
til i land- og ombordstigning, vask og bunkring og til eventuelle
nødvendige korte opphold.
Havnekomiteen bortviser båter som ikke etterkommer dette.
§9
Opp- og utsetting, transport og opplag av båter i havnene skjer på
båteiers eget ansvar. Likeledes som all annen ferdsel på havneområdet
gjør det.
Grøtavær Båtforening påtar seg intet ansvar ved bruk av båtplasser eller
utstyr i havnene. Langtidsparkering i havneområdet bør unngås.
Følg havnekomiteens anvisning vedrørende dette.
§10
Overalt innen Grøtavær Båtforening havneanlegg skal der til enhver tid
være orden og utvises renslighet.
Medlemmer og gjestefartøy kan levere restavfall i en 600 liters
avfallsdunk som står plassert på området.
Hver enkelt båteier tar kildesortert- og farlig avfall med seg hjem og
har ansvar for at slikt avfall blir håndtert iht HRS sine retningslinjer
for avfallssortering.
Den enkelte medlem sørger for sin anviste plass når det gjelder enkelt
vedlikehold som fjerning av groe og lignende.
De lover og regler som gjelder i foreningen gjøres medlemmet
oppmerksom på i forbindelse med søknadsskjema, som aksepteres og
undertegnes ved innmelding som medlem.
Brudd på disse lover/regler, eller pålegg gitt fra styret, eller havnekomite i
forbindelse med dette, kan medføre til eksklusjon og bortvisning fra
havnen.
Ved alvorlige brudd og etter muntlige og skriftlige advarsler, kan
foreningens styre, som ytterste konsekvens, gi havnekomiteen i oppdrag
om å foreta salg - eller kondemnering av medlemmets båt etter at
lovbestemte tidsfrister er utløpt.
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