Endringsskjema:
Sett X for hva henvendelsen gjelder

Til internt bruk

Nytt nøkkelkort:

Fylles ut av sekretær

Send kort pr post

Kort sendt pr post

Henter kort selv på havnekontoret
.
(tirsdag er kl19-20)

Kort klart til henting

Ny pin kode:

Fylles ut av sekretær

Send ny pinkode pr sms

Pin kode send t pr sms

Send ny pinkode pr post

Pin kode sendt pr post

Bytte av båt til samme størrelse eller mindre
Plass nr i dag

Lengde fot ny båt

Fylles ut av havnesjef

sign

sign

sign

Endringer er foretatt i
register

Bredde ny båt
Type/merke ny båt
Søknad om større båtplass ved bytte av båt:

Fylles ut av havnesjef

Plass nr i dag

Ny plass er i orden

Lengde fot ny båt

Medlem satt på venteliste

sign

Bredde ny båt
Type/merke ny båt
Adresseendring:
Fyll inn ny adresse i feltet under

Fylles ut av havnesjef

sign

Ny adresse er registrert

Personalia skal alltid fylles ut uavhengig av hva henvendelsen gjelder:
Navn:
Adresse:
Postnr/sted:
Tlf/mobil:
e.post:
Dato______Underskrift_________________________

For mer
informasjon
se bakside

Viktig info
Nøkkelkort
•Det er kun ett nøkkelkort pr. medlem.
•Ved tap av nøkkelkort skal dette meldes til sekretær umiddelbart for sperring
i systemet
•Nytt nøkkelkort/pinkode koster kr. 200,•Ny pinkode sendes ut pr sms eller post.
•Nøkkelkort sendes ut pr post eller kan hentes på havnekontoret
tirsdager mellom kl 19 og 21 i båtsessongen.

Nytt nøkkelkort/pin kode utleveres kun ved utfylling av dette skjema.
Spørsmål vedrørende nøkkelkort rettes til sekretær.

Bytte av båt
Ved bytte av båt i samme størrelse eller mindre enn før , skal dette meldes
skriftlig til havnesjef før bytte i havna finner sted.
Ved bytte til større båt en før, må det søkes skriftlig på større båtplass..
Havnesjef vil da vurdere om båteiers plass kan utvides. Er behovet større plass og
det ikke finnes, må båteier finne seg i å bli satt på venteliste til annen stor nok
plass blir ledig før båten bringes til båthavna.

Søknad om større båtplass behandles kun ved utfylling av dette
skjema .
Spørsmål vedrørende båtplass rettes til havnesjef

Styret

