Vedtekter for Rygge Båtforening
§1
Foreningens mål er gjennom organisering av båteiere, å arbeide for båtsakens fremme i
Rygge. Medlemskap kan kun tildeles personer som er bosatt i Rygge kommune eller har
tilknytning til kommunen. Med tilknytning menes medlemmer som har familie i opp- og
nedadgående linje bosatt i Rygge, nabokommuner og deltidsbosatte i kommunen.

§2
Medlemskap innvilges av styret etter søknad. Medlemmet skal innen 15. februar hvert år ha
betalt de kontingenter/avgifter som er fastsatt for året. Dersom medlem misligholder
betalingsfrist, vil det bli oversendt en purring med 14 dagers betalingsfrist. Dersom denne
ikke overholdes, anses medlemskapet som avsluttet og retten til å inneha båtplass i
foreningens båthavn opphører med umiddelbar virkning.
Medlem som gjennom sin oppførsel skader foreningens anseelse og virksomhet, opptrer
illojalt eller utviser utilbørlig adferd mot foreningen, styret eller andre medlemmer, eller ikke
retter seg etter foreningens vedtekter og gjeldende regler for foreningens båthavn, kan
ekskluderes av styret. Styret plikter så langt det lar seg gjøre å varsle medlemmet skriftlig om
vurdering av eksklusjon med en kort begrunnelse på hvorfor, samt gi medlemmet en
mulighet til å uttale seg skriftlig med minst 14 dagers svarfrist før endelig beslutning fattes.
Sidestilt med overtredelser fra medlemmet selv, er overtredelser fra andre personer i
medlemmets husstand eller personer som har en tilknytning til medlemmet og som av den
grunn ha tilgang til båthavna. En eksklusjon kan ankes inn til behandling for årsmøtet hvor
både styret og medlemmet har rett og plikt til å redegjøre for sine standpunkt før det skal
stemmes over beslutningen om eksklusjon med avgjørelse ved simpelt flertall.

§3
Årsmøtet holdes hvert år INNEN 25. MARS og skriftlig innkallelse sendes hvert medlem.
Informasjon legges ut på foreningens hjemmeside, og det settes opp oppslag i båthavna
senest 10 dager før møtet.
Dagsorden for møtet skal inneholde følgende faste punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Valg av møtedirigent.
Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Valg av referent og 2 personer som sammen med møtedirigenten underskriver
protokollen.
Årsberetning.
Revidert regnskap.
Foreningens saker (orientering om styrets disposisjoner).
Spørsmål om ansvarsfrihet for styret.
Innkomne forslag.
Fastsettelse av kontingenter, avgifter og budsjett.
a. Kontingent til foreningen.
b. Utleiesatser.
c. Verdisetting av andeler.
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10.

d. Budsjett.
Valg av følgende tillitsmenn:
a. Medlemmer til styret. Disse velges ved særskilt valg.
b. Varamenn til styret. Disse er samtidig medlemmer av havne/vaktkomiteen.
Velges samlet.
c. Medlemmer til tur- og arrangements komitè. Velges samlet.
d. Medlemmer til valgkomitè. Velges samlet.
e. 2 revisorer. Velges samlet.

Årsmøtet fastsetter ellers regler for bruk av foreningens båthavn samt kontrakt/avtale med
Fuglevik Båtservice.(FBS)
Forslag må være sendt styret innen 5 uker før årsmøtet for å bli ført opp på dagsorden.
Forslag innkommet etter denne frist kan ikke påregnes behandlet. Styret har rett til å nekte
behandlet åpenbart urimelige forslag, men plikter i så fall å gjengi forslaget og begrunnelse
for hvorfor det ikke vil bli behandlet i innkallelsen til årsmøte.
Ved forslag på kandidater må bekreftelse på at vedkommende er villig til å motta valg
opplyses. Votering på årsmøtet avgis ved stemmetegn, dersom ikke annet forlanges.
Alle valg foregår skriftlig dersom det er mer enn ett forslag.
Voteringsordning:
Valg til styret:

Avgjøres ved absolutt flertall (MINST 50% av de avgitte stemmer).

Andre valg :

Avgjøres ved simpelt flertall (FLEST AVGITTE STEMMER).

I valg skal loddtrekning avgjøre dersom fornyet votering ikke gir flertall som nevnt under
punktene foran. I alle andre saker enn valg skal vedtakene fattes med absolutt flertall
dersom ikke annet er bestemt i vedtektene.

§4
Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret bestemmer, eller 1/3 av medlemmene skriftlig
forlanger dette. Det kunngjøres på samme måte som ordinært årsmøte, og kalles inn med
minst 10 dagers varsel.
Ekstraordinære årsmøter kan bare behandle den eller de saker kravet om årsmøtet omfatter
og som er kunngjort i innkallingen. Møtet er beslutningsdyktig med det antall medlemmer
som møter.

§5

Foreningen ledes av et styre som består av formann, sekretær, kasserer, havne/vaktsjef
samt 1 styremedlem. Det velges 4 varamenn til styret. Varamennene er samtidig
medlemmer i havne/vaktkomitèen. Alle velges ved særskilt valg for 2 år. Styret utpeker
videre et av sine medlemmer til tur- og arrangements-komitèen samt til huskomitèen.
For å være beslutningsdyktig må et flertall av styret være tilstede.
Formannen leder styrets møter om ikke annet bestemmes. Ved stemmelikhet har
formannen utslagstemme. Formannen forestår den daglige ledelse av foreningen, og
innehar prokura sammen med den valgte kasserer.
Styret er overordnet ansvarlig for foreningens drift. Styret gjennomfører vedtatte planer og
prosjekter, og inngår avtaler på foreningens vegne. Styret er ansvarlig for at foreningens drift
og handlinger ikke bryter med gjeldene lover og regler. Dette gjelder vanlig Norsk lov. Det
enkelte styremedlem er ikke personlig ansvarlig på vegne av foreningen med mindre det
dreier seg om forhold som kan føres tilbake til grov uaktsomhet eller klanderverdighet hos
den enkelte.
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§6
Foreningen har følgende faste komitèer:
Havne/vaktkomitè:

Består av havne/vaktsjef og 4 medlemmer.
Disse fungerer også som vararepresentanter
til styret. Havne/vaktsjef utnevner 5 Pirmastere
som godkjennes av styret.

Tur- og arrangementskomitè:

3 medl. inkl. styrets representant. Komiteen
konstituerer seg selv.

Medlemmene velges ved særskilt valg og for 2 år.
Valgkomitè:

Komitèen består av 4 medlemmer.
Det velges ett nytt medlem hvert år, leder er
den som har sittet lengst i komiteen

Medlemmene velges ved særskilt valg og for 4 år.
Huskomité :

Skal bestå av 3 medlemmer som utpekes fra foreningens styre,
damegruppens styre og fra tur- og arrangementskomitéen.
Komiteen konstituerer seg selv.
RBF's styre kan utvide komitéens antall etter behov.

§7
Medlemsmøte avholdes hver høst og vår eller oftere dersom styret finner det nødvendig,
eller når minst 20 medlemmer skriftlig forlanger dette. Medlemsmøter som er tidfestet i
foreningens møteplan for året, minnes om ved oppslag i båthavna.
For andre medlemsmøter vil informasjon bli lagt ut på foreningens hjemmeside.

§8
Lov om vedtektsforandringer.
Endringer i foreningens vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte,
etter å ha vært oppført på sakslisten. Vedtak krever 2/3 flertall blant de fremmøtte
medlemmer.

§9
Oppløsning
Oppløsning av foreningen kan bare vedtas på ordinært årsmøte med 2/3 flertall etter at et
skriftlig forslag om dette, undertegnet av minst 1/3 av foreningens medlemmer, oversendes
styret før 1. september.
Blir oppløsning vedtatt, holdes ekstraordinært årsmøte 1 måned senere hvor vedtaket må
gjentas med 2/3 flertall for å være gyldig. Ved oppløsning bestemmer årsmøtet
disposisjonsmåten for foreningens midler og eiendommer.
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REGLER / MANDAT FOR FASTE KOMITÈER.
HAVNE/VAKTKOMITÉ
1.

2.

Havne/Vaktkomitèen utarbeider forslag til regler for:
a)
Fortøyning av båter i havna og ordensregler for havneområdet for å hindre
ødeleggelser og skadeverk på båter på vannet eller i opplag, samt for å sikre
trafikken i og rundt havneområdet.
b)

Komiteen gir videre forslag til vedlikehold og nyanskaffelser i havneområdet.

c)

Forslag utarbeidet av Havne/Vaktkomitèen kan ikke iverksettes uten styrets
godkjennelse. Styret avgjør om forslagene også trenger årsmøtets
godkjennelse før de settes i verk.

d)

Havne/Vaktsjef utnevner pirmaster(PM)for hver brygge eller molo.
PM’s arbeidsområde dekkes av havne/vaktkomiteens mandat pkt.1a og b.
PM skal videre være behjelpelig med gjennomføring av de forslag komiteen
fremmer. Det er utarbeidet egen instruks for PM.

Havne/vaktsjefen har tilsyn med havnen og sørger for at bestemmelser vedrørende
havnens drift settes i verk. Havne/vaktsjef kan utpeke vaktleder som tar seg av den
daglige oppfølgingen av natt- og dagvakter i vaktperioden.
TUR- OG ARRANGEMENTSKOMITÉ

1.

Komiteen bør søke å lage tilstelninger der RBF’s medlemmer kan få anledning til
å bli bedre kjent med hverandre, og bør prioritere innhold av maritim karakter, gjerne
også med et kulturelt innslag.

2.

Forslag til arrangement trenger styrets godkjennelse før iverksetting.
VALGKOMITÉ

1.

Valgkomiteen skal gi forslag på medlemmer til styret og komiteer.

2.

Styret gir komiteen en oversikt over ledige kandidaturer innen 20. OKTOBER.
Valgkomiteens forslag skal være styret i hende senest 6 uker før årsmøtet.

3.

Det velges ett nytt medlem hvert år, leder er den som har sittet lengst i komiteen.
ÅRSAVGIFTER

Satsene for kommende regnskapsår fastsettes på foregående årsmøte. Satsene gis et
tillegg som tilnærmet tilsvarer indeksreguleringen for året.
Styrets medlemmer fritas for avgifter til båt - kran og opplagsplass i den tid de fungerer.
Havne/vaktkomiteens medlemmer fritas for opplagsgebyr.
Kassereren skal til enhver tid ha ajourført liste over alle satser.
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FORFALL FOR ÅRSAVGIFTER ER 15. FEBRUAR HVERT ÅR!!!
Det vises til vedtektenes § 2. Det vil kun bli oversendt èn purring med purregebyr på kr. 200,hvis medlemmet ikke har betalt årsavgift senest 15. februar. Manglende betaling etter utløpt
frist for purring medfører eksklusjon som medlem. Ved adresseendring plikter medlemmer å
skriftlig orientere kasserer eller havne/vaktsjef om dette og følgelig står man selv ansvarlig
for eventuelle konsekvenser av manglende orientering.

VEDTATTE SATSER FOR 2018.
Medlemsavgift
Innmeldingsavgift
Opplagsavgift inntil 6 meter
Opplagsavgift inntil 8 meter
Opplagsavgift over 8 meter
Dagsats ved oversitting av frister
Dugnadsutbetaling maks 4 à

500,130,500,750,1000,100,250

Plassleie kat 1
Plassleie kat 2
Plassleie kat 3
Plassleie kat 4
Plassleie kat 5
Plassleie kat 6
Plassleie kat 7
Plassleie Longside - molo

750,1250,1750,2250,2750,3500,4500,13500,-

Dugnadsavgift
Jolleplass
Vinterstrøm max 500w
Reservevakt betales med
Straffegebyr - vakt
Straffegebyr – oblat/opptak
Havneavgift - gjestedøgn
Innskudd kat 1
Innskudd kat 2
Innskudd kat 3.
Innskudd kat 4.
Innskudd kat 5.
Innskudd kat 6.
Innskudd kat 7.
Longside – molo

750,1000,2000,1500,1000,1000,150,14.000,18.750,22.000,24.000,28.000,36.000.45.000.120.000.-

Beregnings grunnlag årsleie = med.avg + dug.avg + plassleie.
Leieplasser for medlemmer uten fast andelsplass beregnes som vanlige plasser, men med et tillegg
på kr.1750,-

Utleiesatser for Naustet :
Kort møte
Langt møte
Fest /Selskap

(2t)
(4t)

1000,1250,2000,-

TILDELING, BYTTE ELLER FRAMLEIE AV BÅTPLASS.
1.

Søknad om tildeling eller leie av båtplass rettes til styret. Ved ledighet tildeles
plasser etter ansiennitet. Leieplass tildeles etter søknadsfristens utløp som
er 1. Mars. Leieplasser tildeles kun medlemmer.

2.

Største breddekategori i havnen er nå kategori 7 (4.50m)
Det er avsatt 11 leie/gjesteplasser.

3.

For å bli tildelt andelsplass i havna må vedkommende ha fylt 18 år.
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4.

Medlemmer som står i tur for tildeling av båtplass, kontaktes av Havne/vaktsjef.
Aksept av tildeling godkjennes ved innbetaling av tilsendt giro på andelsplass innen
forfall.
Et medlem som ikke tar imot plasstilbudet, beholder sin ansiennitet, men må selv
henvende seg til RBF pr. brev eller e-post hvis interessen for båtplass igjen skulle
melde seg.
Det er ikke anledning til å ha båt som ikke er tilpasset plassen. Hvis medlemmet
kommer med båt som ikke er tilpasset bredde-kategori innen 3 år, har styret fullmakt
til å rokere denne til tilpasset bredde-kategori.

5.

Ved bytte av båt, må det søkes styret i god tid dersom båtplass av annen størrelse
ønskes. Ved overgang til større båt, kan en ikke uten videre regne med at større
plass er ledig.
Tildeling av større plass gis etter søkerdato på større plass, og ikke etter
ansiennitetsdato som medlem i foreningen.

6.

All framleie skal skje gjennom Rygge Båtforening v/styret. Andelshavere
som ønsker framleie av egen plass, må meddele dette skriftlig til styret så snart som
mulig, senest 15. februar angjeldende år. Dersom framleie ikke kan ordnes, er
andelshaveren forpliktet til å dekke plassleie og dugnadsavgift. Framleie kan
godkjennes inntil 2 påfølgende år med mulighet for å søke styret om ett år til. Hvis
man igjen ønsker å benytte båtplassen sin etter 3. år, så må man minimum disponere
den i 2. år sammenhengende med båt tilpasset plassen. Ved tilbakeføring av andels
plassen til RBF beholder medlemmet sin ansiennitet og vil raskt få andels plass igjen
ved rokerings og salgs kabal i mars/april påfølgende år hvis behovet for båtplass
skulle melde seg igjen. Dersom medlem har foretatt framleie av egen plass uten
godkjennelse fra Rygge Båtforening v/Styret, blir det inngitt en skriftlig advarsel.
Dersom forholdet gjentar seg, gir det grunnlag for eksklusjon av medlem. Det vises til
§ 2 i vedtektene.

7.

Båtplasser som ikke er tatt i bruk 1.Juni, vil kunne disponeres av styret, etter at det
er tatt kontakt med andelshaver. Det vil ikke bli gitt økonomisk kompensasjon til
andelshaver.

8.

Dersom en båt er felleseie mellom to eller flere personer, må alle eiere være
medlemmer av foreningen. Dokumentasjon på eierforhold må oversendes styret i
foreningen, herunder blant annet forsikringspolise. Styret kan be om ytterligere
dokumentasjon dersom det som først oversendes ikke anses tilstrekkelig.

9.

Båtplass kan overføres i rett opp - eller nedad - stigende linje.
Når et medlem overdrar båtplass i henhold til havnereglement,
nullstilles ansienniteten til medlemmet.

10.

Styret, ved havne/vaktsjef kan pålegge medlemmer å bytte båtplass
for å oppnå bedre utnyttelse av havna. Flytting av båtplass meddeles skriftlig.

11.

Rygge Båtforening presenterer de 10 – 15 øverst på
”venteliste for tildeling av båtplass” ved oppslag i havna og på
foreningens hjemmeside.
OPPSIGELSE.

Oppsigelse fra foreningen.
Ved oppsigelse på manglene årsavgift eller annet (ref havnereglement punkt 6) går
andelsplassen tilbake til foreningen umiddelbart.
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Andelsbeløpet tilbakebetales når andelen er solgt.

Oppsigelse fra andelseier.
Ved oppsigelse fra andelseier, blir andelsbeløpet refundert når andelen er solgt.
HAVNEREGLEMENT
1.

Leier må innta anvist plass.

2.

Båten skal være forsvarlig fortøyet og ha synlig RBF - oblat. Anvisninger fra
havne/vaktsjefen eller styret skal følges. Det skal være gummi avlaster på alle
fortøyninger, alle landfaste plasser fortøyes med stramme fortøyninger bak, spring
som holder båten fra land og slakke fortøyninger foran mot land med løse tamper,
disse må kunne slakkes ved høyvann, ikke faste løkker. På flytebryggene skal alle ha
stramme fortøyninger, båten legges så langt inn i plassen som mulig. Ved fast
fendring skal det benyttes «Parma-fendere» Se info på hjemmesiden. Når båten tas
opp skal alle førtøyninger fjernes. Følges ikke dette kan båten bli satt på land og
medlem nektes plass inntil fortøyningsregler følges.

3.

Båter som er registreringspliktige skal ha synlig registreringsbevis.

4.

Inn og ut kjøring av havnen skal foregå med sakte fart, maks. 3 knop. Det skal utvises
forsiktighet slik at ikke andre båter eller deres fortøyninger skades. Unødig kjøring
med motor og propell må ikke foregå mens båten er fortøyd

.
5.

Det er forbudt å kaste avfall, fiskeslo og gjenstander i havna. Løse gjenstander må
ikke legges på bryggene. Båten må ikke forlates før alt er brakt i forsvarlig orden.

6.

Overtredelse av reglementet kan føre til bortvisning fra havnen for kortere eller lengre
tid. Ved alvorligere brudd kan styret si opp leieforholdet. Båter som ikke gis forsvarlig
tilsyn over lengre tid, kan landsettes på eieres bekostning og risiko. Tiltak av denne
art avgjøres av styret.

7.

For skader eller tap av båter og tilbehør på vannet, under opptak eller sjøsetting med
foreningens utstyr samt under opplag på land, har foreningen intet ansvar.

8.

Når slepejoller ikke er i bruk, skal disse plasseres slik at de ikke er til hinder for
ferdsel på molo og i havnebassenget. Det er ikke tillatt å fortøye jollen akter om
båten.
Retten til å ha slepejolle i havna har bare de som har båtplass.
Slepejoller som aldri er i bruk må fjernes fra havnen.

9.

Anke over avgjørelser fattet av havne/vaktsjef, rettes til styret.

10.

Medlemmer av foreningen har et særlig ansvar for at ikke-medlemmer som skulle
oppholde seg på havnen opptrer i tråd med gjeldende vedtekter og reglement.
ANDRE REGLER VEDR. BRUK AV HAVN OG HAVNEOMRÅDE.

1.

Hver enkelt som har båt i opplag, plikter å rydde etter seg. Container settes ut, men
kan ikke dekke hele behovet om større mengder støttebukker, planker etc. legges
der. Alt materiell som ikke er fjernet innen fastsatt frist, vil bli brent eller kastet.
Følg med på informasjon fra styret.
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2.

Opplagsplassen skal kun disponeres til parkering av biler i båtsesongen.
Kortvarig landsetting av båter for reparasjon kan godtas.
"Sommeropplag" er ikke tillatt.

3.

Det er ikke tillatt å parkere ved eller på søndre molo.
Kortvarig opphold for å hente eller levere utstyr kan godtas. Det er heller ikke tillatt å
stoppe eller parkere biler på vestsiden av foreningshuset eller på drivstoffbrygge.

4.

Drivstoffbrygge skal kun benyttes under drivstoff- eller vannfylling, samt tømming
av septiktank. Mindre reparasjoner foretas på egen plass.

5.

Nøkkel til toalettene og dusj i foreningshuset henger på veggen i vaktrommet.

6.

Henlagte og ulovlig plasserte båter kan låses fast i brygga og evnt landsettes av
havne/vaktsjef for å sikre at gebyr o.a. blir betalt. Dersom det er mulig, skal eieren
varsles i forveien. Politiet underrettes før ukjente båter settes på land.
BRUK AV KRAN.
Kranen skal kun betjenes av personer med gyldig kranførerbevis.
Styret i Rygge Båtforening godkjenner kvalifiserte personer.
Mastekran lånes på eget ansvar. Nøkkel fås ved henvendelse i havnekontoret.
VINTERPLASSER / VINTERSTRØM OM BORD I BÅTER - OPPLAG.

Medlemmer som ønsker å ligge på spesielle steder i havnen om vinteren må
levere inn søknad om dette. Søknadsfrist 15 oktober. Ledige plasser tildeles etter
ansiennitet. Medlemmer med fast plass i havnen prioriteres først.
Medlemmer som ønsker sommer / vinterstrøm må avtale dette direkte med Havne/vaktsjef.
Priser er pr. 500 watt. Se «kontingenter og avgifter». Kontrollmålinger vil foretas regelmessig.
Dette er ikke til hinder for lading av batterier, kun to dager etter avtale med Havne/vaktsjef.
Vinteropplag på RBF’s område prioriteres andelshavere.
Vinteropplag i perioden 15. september til 1. juni på RBF's område, prioriteres
andelshavere. Plasser utover dette tildeles medlemmer uten fast plass, etter godkjenning av
Havne/vaktsjef.

STATUTTER FOR VANDREPOKAL
1.

Vandrepokalen kan kun tildeles Rygge Båtforenings medlemmer ved foreningens
tillyste fiskekonkurranser.

2.

Pokalen tildeles den som i løpet av fastlagt tid fanger den tyngste fisken usløyet.
Om vekten av de største fiskene er lik, er det totalfangst i kilo som avgjør. Er denne
også lik, foretas loddtrekning.

3.

Pokalen tilfaller den som først vinner den 3 - tre - ganger.
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VAKTORDNING.
Foreningsmedlemmer med båtplass plikter å gå nattvakt i havnen i den periode dette anses
nødvendig. Dette gjelder også medlemmer med leieplass.
Meldeplikt ved vakt.
Ved fremmøte i vaktrommet på vaktdato, skal det meldes i fra til havne/vaktsjef på dennes
mobiltelefon. Dette for å kvalitetssikre vaktordningen.
Det pålegges å gjøre seg kjent med vaktinstruksen.
Frivakt
Plasseiere over 75 år kan fritas for vaktkravet. Søknad om dette må rettes til styret i
foreningen skriftlig. For at fritak skal gjelde, må søknaden være styret
i hende innen 15. januar inneværende vakt år.
Bytte vakt
Båtplassinnehavere kan bytte vakt, men dette må meddeles skriftlig til havne/vaktsjef før
vaktdato. Hvis det blir satt inn stedfortreder, som må ha fylt 18 år, meddeles dette
på samme måte. Det presiseres at alle henvendelser vedr bytte av vakt skal til
havne/vaktsjef, som også skal godkjenne dette.
Medlemmer som ikke kan møte på vakt.
Medlemmer som ikke kan møte på sin vaktdato og som ønsker å betale for fritak, må varsle
havne/vaktsjef med minimum 14 dagers varsel. Havne/vaktsjef vil sette inn ekstravakt og det
vil bli avkrevd et vaktgebyr på kr.2000,- .
Medlemmer som IKKE møter på vakt:
Dersom et medlem ikke møter på avtalt vakttid, vil vedkommende bli avkrevd et straffegebyr
på kr.1000.- i tillegg til vaktgebyr på kr.2000,- .
Purregebyr:
Uteblir betalingen, blir det sendt purring med et straffegebyr på kr. 200,Oppsigelse:
Dersom et medlem unnlater å betale blir det kun oversendt èn purring. Manglende betaling
etter utløpt frist for purring medfører eksklusjon som medlem.
DUGNAD.
Vanligvis starter dugnaden i slutten av april måned. Dugnaden foregår på tirsdager og
starter kl. 18.00. Oppmøte ved havnekontor.
SE ELLERS EGET OPPSLAG I HAVNEN OG PÅ FORENINGENS HJEMMESIDE.

Rygge den, 28.02.2017

