VEDTEKTER TIL NAMSOS BÅTFORENING
§1

NAVN OG FORMÅL

§1.1

Foreningens navn er Namsos Båtforening og dens initialer er NBF

§1.2

NBF har til formål:
- Arbeide for godt båtmiljø og friluftsliv på sjøen.
- Bygge og vedlikeholde en sikker båthavn med opplagsplasser og klubbhus.
- Bidra til kunnskap om sjøvett, sikkerhet, kystkultur og maritimt miljøvern.
- Ivareta medlemmenes og allmenhetens interesser og rettigheter til bruk av
skjærgården og havet som rekreasjonsområde.
- Samarbeide med andre private organisasjoner og offentlige myndigheter til
fremme av båtlivets og båtfolkets interesser.

§1.3

NBF fraskriver seg ethvert erstatningsansvar for skade eller tap som oppstår
på personlige eiendeler og båter under transport eller opplag på NBF’s område.

§2

MEDLEMSKAP

§2.1

Alle kan bli medlem i NBF.
Søknad sendes styre på fastsatt skjema.
Medlemskapet følger kalenderåret.
Medlemskap er en forutsetning for tildeling av båtplass.
Alle medlemmer har stemmerett.

§2.2

Medlemmene har generell plikt til å følge opp vedtak som treffes av NBF’s
styrende organer, samt overholde avtaler/reglementer fastsatt i samsvar med
NBF’s vedtekter.

§2.3

Hvert medlem er forpliktet til å holde seg a jour med hensyn til vedtekter og reglement
som til enhver tid gjelder for foreningen.

§2.4

Styret – eller den det bemyndiger, har rett til å si opp medlemskap og/eller bortvise
båter for eierens regning, dersom medlemmet ikke oppfyller de krav som er pålagt
eller på annen måte opptrer i strid med NBF’s vedtekter og reglement.
Vedkommende medlem kan anke slik avgjørelse inn for første årsmøte, som ved
alminnelig stemmeflertall avgjør saken.

§2.5

Personvern
Namsos Båtforening registrerer følgende personopplysninger om sine medlemmer:
Navn, adresse, mobilnummer, epost-adresse, data om båten og båtplass for bruk i sitt
datastøttesystem. Disse person-opplysninger kan deles med samarbeidspartnere f.eks
KNBF eller andre. Opplysningene kan ikke deles for kommersielt bruk. Opplysninger
om navn, båtplass og telefonnummer deles med medlemmene på oppslagstavler i havna.
Hvis det ikke er ønskelig at personopplysninger deles, må dette meldes skriftlig ifra til
Namsos Båtforening.

§3

KONTINGENT, HAVNEAVGIFT OG BRYGGEPLASS

§3.1

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet for kommende år, og skal være betalt innen
1. mars. Innmeldingsavgift, for søknad om medlemskap, fastsettes av styret og betales
forskuddsvis.

§3.2

Bryggeplass og havneavgift beregnes ut fra båtplassens bredde og uteliggers lengde
og må til enhver tid tilpasses NBF’s økonomi. Prisene fastsettes av årsmøtet etter
anbefaling fra styret. Eventuell kontingent til KNBF skal være inkludert i havneavgiften.

§3.3
§3.4

Bryggeplass kan arves til foreldre, ektefelle/samboer eller barn etter arverettslige regler.
Avgift for korttidsleie, av bryggeplass, fastsettes av styret og betales forskuddsvis.
Gebyrer for bruk av havna, slipp, gjestebrygge, servicebygget og strøm fastsettes av
styret.

§3.5

Ved purring av kontingent, havneavgift o.l. tilkommer purreomkostninger.
Manglende betaling kan medføre bortvisning fra havna og tap av medlemskap.

§4

HAVNA

§4.1

Den som ønsker å ha plass for sin båt i NBF’s anlegg, må oppfylle følgende krav
-må være medlem av NBF
-medlemskontingent og årsleie må være betalt innen forfall.
-må delta i dugnader i havneområdet og ellers ved behov.
Det vil være anledning til frikjøp etter timesats som fastsettes av årsmøtet.
Medlemmer over fylte 68 år fritas for dugnad.
Søknad om båtplass sendes i god tid til styret, fortrinnsvis på fastsatt skjema.
Dette gjelder også ved bytte til større eller mindre båt. Medlem som vil bytte til større
båt har fortrinnsrett til ledig båtplass.

§4.2

Båtplass gir rett til fortøyning av egen båt. Båten skal være registrert i småbåtregisteret,
skipsregisteret eller merkeregisteret. Båten skal være ansvarsforsikret.
NBF’s styre kan gjøre unntak og i spesielle tilfelle.
Plass stilles til disposisjon etter vedtak i styre.

§4.3

Fremleie eller utlån av båtplass er ikke tillatt av innskuddshaver. Medlem som ikke
benytter sin plass til egen båt, plikter å melde av til styret. Styret disponerer da plassen
for midlertidig utleie. Leie betales av leietaker ved fastsatte avgifter vedtatt av styret.

§4.4

All formidling av båtplasser skal gå igjennom NBF’s styre.

§4.5

Ønsker medlem å opphøre sin båtplass, skjer dette skriftlig til styret og betalt årsleie
refunderes ikke.
Innskudd for båtplass refunderes med samme beløp som innskuddshaver betalte for
plassen så snart ny innskuddshaver har betalt plassen.
Ved ledig båtplass skal venteliste følges.

§4.6

Havneregler utarbeides separat for havna og er styrets ansvar

§4.7

Alle klager fra medlemmer vedrørende driften av havna skal sendes skriftlig til styret,
og snarest mulig etter at det påklagede forhold har skjedd.

§5

NBF’s STYRENDE ORGANER

§5.1

NBF’s styrende organer er:
1. Årsmøtet
2. Styret
3. Faste komiteer

§5.2

Årsmøtet er foreningens øverste myndighet og avholdes hvert år innen 15. mars.
Medlemmene innkalles med minst 14 dagers varsel.
Årsmøtets dokumenter legges ut på anvist sted i samme periode.

§5.3

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende minst 30 dager
før årsmøtet.

§5.4

Årsmøte skal behandle
1. Styrets årsberetning
2. Regnskap og revisjonsberetning
3. Handlingsplan og budsjett
4. Fastsettelse av medlemskontingent og kaiavgift
5. Eventuelle innkomne forslag
6. Valg
Velges for:
Leder
1 år
Kasserer
2«
Sekretær
2«
4 styremedlemmer
2«
2 revisorer
2«
3 til valgkomite
2«
Pir ledere
2«
Leder kan maksimalt bli valgt for 6 sammenhengende perioder. Dvs maks 6 år.
Årsmøtet ledes av dirigent og protokollføres av referent.
Det skal velges 2 medlemmer til å undertegne protokollen og 2 medlemmer til
tellekorps.
Vedtak på årsmøtet gjøres med simpelt flertall. Ved stemmelikhet avgjøres leders
dobbeltstemme utfallet.
Valgkomiteen legger fram forslag på årsmøtet.

§5.5

Styremedlemmenes oppgaver:
Leder har den daglige ledelse av foreningen og er leder for styrets forhandlinger og
foreningens møter
Sekretæren skal føre referat over alle styremøter og medlemsmøter, og skal i samråd
med lederen føre foreningens korrespondanse. Sekretæren skal dessuten være
foreningens arkivar.
Kassereren fører foreningens regnskaper og er ansvarlig for medlemskartoteket.
Revisorene skal gjennomgå årsregnskapet og føre revisjonsprotokoll.

§5.6

Styret har den administrative myndighet og representerer foreningen utad.
Styret besørger alle løpende forretninger og ivaretar foreningens økonomiske
Interesser. Styret bestemmer – i samarbeid med utøvende komiteer, når og hvor og
Hvilke rammer de forskjellige arrangementer i foreningens regi skal holdes.
Styret holder møter så ofte som det finner nødvendig.
Styret skal innkalle og legge fram for årsmøtet, regnskap, revisjonsberetning,
handlingsplan og budsjett.
Styret er beslutningsdyktig når leder og 4 styremedlemmer er til stede.
Leder og ett styremedlem forplikter i fellesskap, med sine underskrifter, foreningen
ovenfor tredjemann.
Styret oppnevner komiteer og velger tillitsvalgte som det finnes nødvendig.

§6

EKSTRAORDINØRT ÅRSMØTE

§6.1

Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret vedtar det, eller når minst en femtedel (1/5)
av medlemmene skriftlig krever det.
Ekstraordinært årsmøte skal bare behandle saker som angitt i innkallingen.
Ekstraordinært årsmøte innkalles i hht. §5.2

§7

REVISORER

§7.1

Revisorer skal påse at driften foregår i overensstemmelse med de vedtekter som gjelder
for NBF.

§7.2

Revisor skal gi årsregnskapet påtegning om at det er revidert. I påtegningen skal det
henvises til revisjonsberetningen.
Såfremt revisor mener at regnskapet ikke bør godkjennes, skal det fremgå av
påtegningen av regnskapet.

§8

VEDTEKTSENDRINGER

§8.1

Vedtektsendringer avgjøres på ordinært årsmøte ved simpelt flertall, eller
ekstraordinært årsmøte.

§8.2

Innmelding eller utmelding av et forbund, eller sammenslutning med en annen forening,
må behandles av årsmøtet, og skal vedtas med 2/3 flertall.

§9

OPPLØSNING
Oppløsning av foreningen kan kun skje ved vedtak på ordinært årsmøte etter at saken
har vært utsendt til medlemmene ved innkalling. Vedtak om oppløsning må ha 2/3
flertall.

§10

Skulle det oppstå tvil eller uklarheter omkring forståelsen/praktiseringen av disse
vedtekter, skal forståelse som fastslås av KNBF legges til grunn.

Havnereglement Namsos Båtforening
Andelsplass/leieplass
-

-

-

-

Andelsplass/leieplass tildeles etter ansiennitet på ventelister. Det er separate ventelister på
A, B, C, D, E og L plass. Det er anledning til å stå på flere ventelister. For å stå på venteliste,
kreves medlemskap i Namsos Båtforening (NBF).
Medlemmer som får tildelt andelsplass/leieplass, kan frasi seg plassen og beholde sin plass
på ventelisten i inntil 2 år. Etter 2 år havner man nederst på listen, dette så fremt man har
fått tilbud om andelsplass/leieplass.
Medlem med andelsplass har ansvar for sammenbinding av utriggere ved sesongslutt, og
snørydding på sin plass. Er andelsplassen utleid i vintersesongen, har leietaker ansvaret for
snørydding.
Det er leietaker som har dugnadsplikten på andelsplasser som er på utleie. Leietaker har
også ansvaret med sammenbinding av utriggere ved sesongslutt.
Maksimal størrelse på båt i havna er 40 fot. Dispensasjon kan gis om det er mulig, til
andelshavere. Søknad om dispensasjon må sendes skriftlig til styret.

Fremleie
-

All form for fremleie reguleres ihht. vedtekter og styrende dokumenter for NBF.
Fremleieordningen begrenses til maksimum to år.
Begrensningen er gjeldende fra 1. april 2020.
Avtaler som har løpt lenger enn to år pr. 1. april 2020, avsluttes når fremleieavtale utløper.
Ny fremleieavtale etter to år vil ikke innvilges.
Etter to års fremleie må innskuddshaver legge egen båt i båtplassen, hvis ikke, går
disposisjonsretten over til foreningen, innskuddet tilbakebetales.
Alle båter som ligger i havneanleggene skal være registrert i NBF sine registre på en eier, og
det er denne båten som skal ligge på båtplassen. Dette gjelder også ved fremleie. Leietaker
av plassen er ansvarlig for båtplass og at den korrekte leien blir betalt. Båten som ligger på
båtplassen skal være forsikret på eier og NBF kan kreve å få fremlagt forsikringspolisen for å
få dokumentert eierforholdet.

Fortøyning
-

Fortøyning må skje på forskriftsmessig måte, slik at skade på brygger og andre båter unngås.
Strekkavlastere skal benyttes.

Strøm
-

Alle som skal benytte strøm, i perioden 01. november til 30. april må tegne strømavtale.
Dette gjelder også båter som står i opplag på land.
Avtalen innsendes enten pr. e-post til okonomi@namsosbf.no eller fylles ut manuelt og
legges i postkasse ved kontordør inne i båthuset.
Avtalen kan lastes ned fra havneweb. E-post med tilsvarende opplysninger som i avtale, vil
også være gjeldende.
Brukere som kobler seg på uten avtale, må påregne frakobling uten advarsel.
Strømledning skal være merket med navn ved pluggen som er koblet til strømsøyle.
Namsos Båtforening er ikke ansvarlig for eventuelle følgeskader ved strømbrudd, uansett
årsak.

-

Strømkabel skal være dimensjonert i henhold til forbruk, og godkjent for utendørs bruk.
Skjøting av kabel på pir, er ikke tillat.

Slippvogn
-

Slippvogn skal kun betjenes av personer som har gjennomført opplæring, og som er
oppnevnt av styret. Båteier har ansvar for eventuell skade på egen båt, som eventuelt måtte
skje ved bruk av slippvogn.

Båthuset
-

Båthuset med verksted står til disposisjon for Namsos båtforenings medlemmer. Båthuset
kan leies til mindre arrangement, som ikke er næringsvirksomhet eller fest. Båthuset med
unntak av verksted, er også disponibelt for gjestebåter.

Opplagsplasser på land
-

-

-

Medlemmer med andelsplass, får tildelt opplagsplass på land ved behov. Det samme gjelder
opplag av båtvogner og krybber. Plasser tildeles av en landkomite som velges av styret.
Båtvogner og krybber skal være merket med navn og telefonnummer på eier. Umerkede
båtvogner og krybber kan fjernes uten nærmere varsel.
Vinteropplag av båt på land skal begrenses til vintersesongen. Ved behov for opplag ut over
vintersesong, skal landkomite kontaktes. Landkomite i samråd med styret i NBF, kan om
behov tilsier det, gi dispensasjon på at båt blir stående i opplag i inntil ett år. Etter ett år i
opplag må båt fjernes av eier, aller alternativt bli fjernet på eiers regning.
Opplagsplass skal alltid holdes ryddig og i orden, slik at den fremstår respektabel både for
NBF sine medlemmer, gjester og nabolag.

Avfallshåndtering
-

Det er forbudt å kaste søppel eller andre forurensende ting i havna eller havneområde for
øvrig. Søppel skal leveres, og kildesorteres i avfallscontainere på land.
Spillolje tømmes i egen beholder merket spillolje, på land. Andre oljeholdige vesker,
kjemikalier og filter må leveres på mottak av hver enkelt andelshaver.
Sløying av fisk er forbudt i havneområdet.

Fartsbegrensning
-

Hastighet i havnen skal begrenses til maks styrefart. Ved ferdsel i havneområdet plikter den
som fører båten å påse at det ikke skapes hekkbølger, eller at ferdselen for øvrig skjer på en
måte som er egnet til å skade anlegget eller andre båter.

Gjesteplasser
-

Ledige båtplasser kan benyttes til gjesteplasser.

NAMSOS BÅTFORENING
Satser for 2020.
Medlemskontingent

Kr 500,00

Havneavgifter :
Båt plass type

Bredde inntill

Innskudd Kr

A
2,5 m
B
3,0 m
C
3,5 m
D
4,0 m
E
over 4,0 m
L
Longside 9 m
Båtplass v/bølgebryter

9 500
10 500
11 500
12 500
12 500
10 500

Årlig havneleie kr

Sesongleie uten innskudd
Kr

1 700
2 100
2 500
2 900
3 700
2 100
Kr 100,- pr uke

Frikjøp dugnad pr time :

3 600
4 400
5 200
6 000
7 600
4 400

kr 150,00

Alle medlemmer under 68 år med fast andelsplass eller sesongleieplass plikter å delta
med minimum 10 timer dugnad pr år.

Medlemmer kan kjøpe seg fri fra dugnadspliken

Satser for bruk/leie av havna med fasiliteter, samt ekstratjenester som utføres
på båtplasseier/brukers vegne i henhold til havnereglementet :
Sammenbinding av utriggere

kr 200,00

BRUK AV SLIPPVOGN - Pris for båtplasseiere
Minimumspris for opp og ut på slippvogn med inntil 3 døgn liggetid

kr 500,00

Prisen gjelder også for inn og utkjøring på samme flo.

Tillegg pr døgn for liggetid over 3 døgn

kr 250,00

BRUK AV SLIPPVOGN - Pris for andre enn båtplasseiere
Opp og ut på Slippvogn
Pris pr døgn liggetid (regnes fra første døgn)
Bruk av rampe for utsett og opptak av båt - for medlemmer av NBF :

kr 1 000,00
kr 500,00
GRATIS

Bruk av rampe for utsett og opptak av båt for ikke-medlem

kr 100,00

Leie av gjesteplass båt, pr døgn (inkl. strøm)

kr 200,00

Leie av parkeringplass bobil, pr døgn (inkl. strøm)

kr 200,00

OPPLAGSPLASS PÅ LAND FOR BÅT/TILHENGER:
For båtplasseier (1 plass er inkludert i den årlige havneleie.)
For båtplasseier med ekstra opplagsplass på land
For andre enn båtplasseier
Lista er ikke uttømmende, flere satser kan fastsettes av styret etter behov.

GRATIS
kr 2 000,00
kr 2 500,00

NAMSOS BÅTFORENING
STRØM vinter 2020 - 2021
Alle som skal bruke strøm, i perioden 01.11.20 - 30.04.21 må tegne avtale.
Dette gjelder alle som skal bruke strøm i vinter både ved pirene og på land.
Avtale innsendes enten pr e-post til okonomi@namsosbf.no eller fylles ut manuelt og legges
i postkasse ved kontordøra inne i båthuset.
Alle kontakter og tilhørende målere på pirene er merket med eget nr. (En Bokstav og 2 siffer.)
Forbruk på land skal måles med løse strømmålere.
Målerne skal avleses og rappoprteres 3 ganger: 1-OPPSTART, 2-NYTTÅR, 3-AVSLUTNING.
Vi ber om avlesning ved nyttar for å få oversikt over strømforbruket i året,
men faktura for strømforbruket for vinteren blir sendt ut etter avslutning i løpet av mai 2021.
Manuelt skjema eller E-post med tilsvarende opplysninger gjelder som som avtale.
Brukere som kobler seg på uten avtale må betale ekstraavgift og frakobles uten nærmere varsel.
Strømledning skal være merket med navn ved pluggen som er koblet til stømsøylen.
Foreningen er ikke ansvarlig for eventuelle følgeskader ved strømbrudd uansett årsak.
Når vi ber om at det oppgis max effektuttak er det for at vi skal være sikre på at hver strømkurs på
pirene er tilstrekkelig dimensjonert.
Om du oppdager at det er feil på måler, gi beskjed umiddelbart.
Pris:

Fastavgift for vinter
2020-21
kr 300,00

Pr kWh inkl kraft og
nettleie og moms
foreløpig ukjent

Ekstra avgift for den som
kobler seg til uten avtale
kr 1 000,00

oppstart

ved årsskifte

avslutning

NAVN:
TELEFON:
PIR OG PLASSNR:
MÅLERNR:
MAX EFFEKTUTTAK I WATT:

DATO AVLEST :
MÅLERSTAND :

Dato/sign.

