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1. Plikter
Enhver som har tillitsverv, plikter å ivareta dette på en samvittighetsfull måte og straks si fra til styret hvis
han/hun ikke har anledning til å delta lenger. Styret vil ha en begrunnelse. Sekretæren skal føre protokoll
over forhandlingene på alle møter der vedtak fattes. På årsmøtet velges referent. Medlemsbladet skal ha
referat fra medlemsmøter og årsmøter.
Økonomiansvarlig skal føre et regnskap etter anerkjente regnskapsprinsipper. Alle som krever inn penger
på vegne av foreningen skal hver måned betale inn til konto 4218 07 50619 det de har krevd inn.
Innskuddsmedlem som har båtplass, skal delta i de plikter som årsmøtet vedtar å pålegge dem.
•

•
•
•

Oppmøte til dugnad minimum en gang i løpet av sesongen. Dugnader kan legges til andre dager enn
de vanlige, alt etter behovet. Det vil da oftest være komitelederne som innkaller folk til innsats for å få
utført bestemte oppgaver.
Møte til ukeinspeksjon av havna, gjestebrygge og opplagsplass i vinterhalvåret.
Møte en søndag i blant som kaffevert i Båthuset.
Liste står i desemberutgaven av Dreggen.

Dugnadsarbeid skal være godt forberedt. En plan settes opp for hele sesongen og for de enkelte dager.
Hver enkelt komiteleder er dugnadsleder for sitt område. Unnlatelse av å utføre listepålagt arbeid og
dugnad kan medføre gebyr. Det innkalles til ekstra dugnad etter behov. Dette medfører ikke at noen har
plikt til å gjøre dugnad mer enn 1 dag i året. El. arbeid må bare utføres av autoriserte fagfolk. Det føres
liste over oppmøtet til dugnad.

2. Sikkerhets- og ordensregler
1. Det påhviler hver enkelt båteier å holde orden og renslighet på og utenfor pongtongene.
2. Båteier skal påse at egen båt er fullt forsvarlig fortøyd og alle fortøyninger skal ha strekkavlastere, og
tilstrekkelig med fendere. Større båter skal ha spring med strekkavlaster.
3. Når båten tilkobles strøm skal det kun benyttes ledning godkjent for utvendig bruk. Ledningens
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tverrsnitt bør være minst 1,5mm , jordet og være fri for skader og skjøter. Sørg for at ledningen ikke
ligger i sjøen. Kun 16 amp. enfaset rundstøpsel skal benyttes. Adapter eller overganger er ikke tillatt.
Lokket på strømsøylen skal alltid holdes låst.
4. Det er helt forbudt å slippe enhver form for avfall i sjøen i havneområdet. Båtforeningen forbyr enhver
å gjøre opp fisk på bryggene og inne i havneområdet og mate fuglene.
5. Båter tillates ikke å tilsmusse nabo med eksos eller lensevann. Forhal båten om nødvendig.
6. Farts- og trafikkbestemmelser må overholdes i havneområdet. 5 knops fart er maksimum.
7. Hvis skade er påført andre båter eller bryggene, skal leder havnekomite eller leder dugnadskomite
straks få beskjed. Båter som benytter foreningens fortøyningsområder eller opplagsplasser, skal være
ansvarsforsikret.
8. Porten til området skal alltid være låst. Barn har ikke adgang uten i følge med voksne.
9. Utilbørlig opptreden vil ikke bli tålt og kan medføre bortvisning etter styrevedtak (se kap.3). Toleranse,
hjelpsomhet og kameratslige forhold er en selvfølge.
10. Overtredelse av disse regler vil bli tatt opp av styret, som kan vedta bortvisning av person og båt fra
foreningens område.
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11. Heving sunkne båter.
Det er båteiers ansvar å heve båten hvis den har sunket i Malvik Båtforenings havneanlegg.
Hvis båten ikke blir hevet innen 1 måned vil den bli hevet for båteiers regning. Om nødvendig vil
utgiftene til heving bli motregnet mot båtplassens verdi.

3. Regler i forbindelse med opplag
1. Hver enkelt båteier med båt i opplag plikter å gjøre seg kjent med vedtektene. Tidspunkt for felles
opp/utsett kunngjøres i foreningens medlemsblad i god tid i forveien. Påmelding for opp/utsett gis til
leder opplagskomiteen senest 14 dager før opp/utsett. Det settes opp liste med tidspunkt for hver
enkelt båt. Listen henges opp på foreningens oppslagstavle senest 4 dager før opp/utsett. Hver enkelt
båteier plikter å gjøre seg kjent med sitt tidspunkt. Opp/utsett utenom fellesarrangement skal meldes
til leder opplagskomiteen. Representant for opplagskomiteen skal være til stede ved all aktivitet som
berører opplagsplassen. Oppgjør for opp/utsett foretas direkte til kranoperatør.
2. Opplagsplassen skal være en vinteropplagsplass for båter. Utsett skal foregå på nærmere bestemte
dager i tiden 15. april til 20. juni, og oppsett i tiden 15. september til 30. oktober. Båteiere som av
spesielle årsaker må benytte opplagsplassen i perioden 21. juni til 14. september, skal søke komiteen
om tillatelse.
3. Hver enkelt båteier har ansvar for skader som hans båt måtte påføre personer, andre båter eller utstyr
i forbindelse med opp/utsett eller opplag. Båteier har plikt til å ha ansvarsforsikring. Som ved
slippsetting skal båteier ha en forsikring som dekker dette forhold. Det skal alltid være to personer
ombord ved opp/utsett. (se egen risikoanalyse bruk av slippen.)
4. Hver båteier har plikt til å fremskaffe solide støtteordninger tilpasset sin båt. Opplagsutstyret merkes
med navn og telefonnummer.
5. På opp og utsett dagene er båteiere forpliktet til å vise sin hjelpsomhet og forståelse for øvrige
båteiere. Det tillates ikke igangsatt arbeider på egen båt som forsinker eller på annen måte forstyrrer
opp/utsett for andre.
6. Det påhviler ethvert medlem å vise lojal og tolerant opptreden på opplagsplassen, samt å vise orden
og renslighet. Det skal ikke arbeides etter kl. 22.00. Det skal ikke arbeides med apparater så som
elektrisk sveising, vinsjkjøring, slipeapparater m.v. som kan medføre forstyrrelser på radio og TV etter
kl 20. Arbeid som medfører bråk, unngås på søndager og helligdager. Krybber, vogner, bukker,
presenninger og annet opplagsutstyr skal ryddes bort og stues sammen på avsatt lagringsareal i
sommerhalvåret. Opplagsutstyr som ikke er i bruk skal fjernes.
7. Hver båteier som har båt i opplag plikter å sørge for orden og ryddighet på sin plass i opplagsperioden
og ellers delta på felles ryddedugnader som blir annonsert. Alt personlig avfall skal fjernes fra området
og legges i søppelbeholdere. Miljøskadelig avfall anbringes I beholdere for slikt avfall. Den som ikke
retter seg etter disse reglene avgiftsbelastes som for unnlatelse av dugnader.
Alt avfall skal fjernes og behandles ihht. avfallsplanen for Malvik Båtforening, ligger på nettsida.
8. Båter i opplag som selges, blir stående på opplagsplassen for tidligere eiers ansvar såfremt ikke ny
eier er medlem av foreningen. Opplagsplass kan ikke overdras til ny eier i foreningen uten
opplagskomiteens godkjenning. Fjerning av opplagsutstyr tilhørende solgt båt med ny hjemstedshavn
er tidligere eiers ansvar.
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9. Båter som har plass i havna, ligger gratis på opplagsplass.
Eksterne båter skal betale leiepris i hht. Prisliste.
Perioder: medio april til medio september og medio september til medio april.
Innskuddsmedlem som har to båter i anlegget betaler full pris for 2. båt.

4. Regler for båthavna
1. For alle innskudd utstedes innskuddsbevis underskrevet av leder i båtforeningen.
Kontraktformularet skal godkjennes av styret.
Ved leie av båtplass opprettes kontrakt, denne underskrives av den som administrerer
båtplassene.
Den som leier båtplass, påtar seg innskuddsmedlemmets oppgaver s .s. vakt, dugnader.
2. All forvaltning/utleie av båtplasser går gjennom havnekomiteen.
Framleie er ikke tillatt.
3. Medlemmer som har betalt innskudd før 17.03.2009 (årsmøtevedtak) har pris etter den gamle
prislista. Dette gjelder også ved endring av plass eller innløsning. Fratrekk på 20% ved innløsning.
4. For nye medlemmer gjelder dagens prisliste (årsmøtevedtak 17.03.2009.)
Dette gjelder også ved endring av plass eller innløsning. Fratrekk på 20% ved innløsning.
Det er viktig at medlemmet returnerer signert innskuddsbevis, da dette er grunnlag for
tilbakebetaling ved innløsning/endring av båtplass.
5. Ved opphør av eierforhold og båten er flyttet, kan havnekomiteen avgjøre om innskuddet skal
tilbakebetales straks eller om man først skal se om man får utleid plassen på nytt eller lagt den til
en annen plass.
6. Ved overføring av båtplass mellom nær slekt i rett opp og nedstigende linje (far, mor, datter, sønn)
blir dette utført uten økonomisk transaksjon.
Punkt 1 må overholdes.
7. Personer som ønsker båtplass og hvis det er venteliste, må melde seg inn som støttemedlem for
å komme på denne lista.
Det må da innbetales et beløp tilsvarende 10% av verdien på båtplassen. Innbetalt beløp vil inngå
som en del av verdien på båtplass ved tildeling. I tilfelle MBF ikke kan tilby båtplass innen 2 år fra
innbetalt forskudd, kan forskuddet kreves tilbakebetalt.
8. Innskuddsmedlem som har båtplass, disponerer denne så lenge vedkomne har båt og betaler
kontingent, havneavgift og eventuelle gebyrer. Det er en forutsetting at man respekterer
vedtektene, instruksene og regler samt deltar i vaktordningen med ukevakt i vintersesongen.
Har en ikke anledning, må medlemmet selv skaffe vikar til vakt/inspeksjon.
9. Innskuddsmedlem som ikke benytter sin båtplass, beholder plassen i inntil ett år. Havnekomiteen
kan gi dispensasjon for ett år ad gangen, Plass som ligger ledig ved at eier ikke har båt, eller at

6

båten ligger på land, kan havnekomiteen disponere til intern forflytting for bedre vinterligge eller
leie ut til utenforstående. Avgift betales hvis båteier ikke har betalt for annen plass.
10. Kaiene skal være ryddige. Båteier skal ikke benytte kaia som lagringsplass for utstyr,
lettbåter/gummibåt.

11. Båteier som bruker strøm skal ha installert strømmåler. Foreningen har målere til disposisjon.
Eier kan selv skaffe måler. Målerstand og forbruk oppgis til foreningens økonomiansvarlig innen 1.
Mars. Strømkabler som benyttes skal være av godkjent kvalitet for utendørs bruk.
Overganger eller kabelskjøt tillates ikke. Maks forbruk 150 W.
12. Grinda til havna, vaktbua og båthallen betjenes via et databasert låssystem. Systemet er
berøringsfritt og en åpner låsen ved bruk av en Tag. Når nye innskuddsmedlemmer har betalt inn
innskudd og medlemsavgifter, får de tildelt 1 Tag gratis. Ekstra Tag (maks. 2 stk.) eller ny pga
mistet eller ødelagt Tag meldes leder for havnekomiteen og koster kr. 100 pr. stk.
Hvis et medlem ikke betaler sine forpliktelser ved forfall, vil Tag`n bli passivisert etter 14. dager.
Ny aktivisering av Tag`n vil koste kr. 100.
13. Innskuddsmedlemmer kan benytte utkjøringsrampa gratis.
14. Innskuddsmedlem som slutter kan fortsette som støttemedlem, og får da tilsendt medlemsbladet
”Dreggen”.
15. I småbåthavna er største lengde 32 fot (9.75 m) og maks. 8,5 tonn.
På storbåtbrygga er største lengde 36 fot (10,97 m) og maks. 8,5 tonn og bredde ikke over 4,0
mtr.
8 plasser ved pir A er laget for båter inntil 40 fot (12,20 m) og maks. 8,5 tonn.
Lengdene er ikke diskutabel.
De forskjellige båttypers målepunkt er vist ved eksempel i Dreggen fra juni 2003 og på MBF sin
hjemmeside. Ingen del av båten skal stikke inn over kaia.
Trengs det lengre utrigger, blir medlemmet satt på venteliste og får tildelt slik plass når det blir
ledig. Bare unntaksvis kan annen utrigger bestilles til kostnad betalt av medlemmet.

