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Havnereglement
Endret og vedtatt på årsmøte 2016.

§ 1. Båtplass.
Det skal kun være en ordinær båtplass pr. medlem. For de som har vannscooter og/eller jolle
og ikke har denne i daviter, reist opp på badeplattform eller annen plass på sin båt, kan søke
om scooter og/eller jolleplass i y-bom. ( Kun 1 scooterplass og/eller 1 jolleplass maks 12 fot. )
Det er ikke tillatt å ha scooter og/eller jolle på tvers foran eller bak sin båt på sin båtplass,
eller plassere den et annet sted i havna. Båtplass og eventuelt scooter og/eller jolleplass
tildeles av havnesjefen etter ansiennitet så langt dette er mulig. Båteier skal ta den anviste
plass, men må finne seg i å bytte plass etter havnesjefens anvisninger når bytte av båt foretas,
eller når reparasjoner, reguleringer m.v. i båthavna tilsier dette. Ved bytte til båt med samme
størrelse eller mindre enn før, skal dette meldes skriftlig til havnesjefen før bytte i havna
finner sted. Ved bytte til større båt en før, må det søkes skriftlig på større båtplass.
Havnesjefen vil da vurdere om båteiers plass kan utvides. Er behovet større plass og dette
ikke finnes, må båteier finne seg i å bli satt på venteliste til annen stor nok plass blir ledig før
båten bringes til båthavna. Fastsatte skjemaer til dette fåes ved henvendelse til havnesjefen
eller på vår hjemmeside. Båteier har krav på minimum 25 % tillegg av båtens bredde ved
høyde av y-bom inklusive eventuelle fendere festet på kanten av denne på sin båtplass hvis
båteier selv ikke aksepterer mindre plass. Men samtidig har båteier ikke krav på mer enn
minstemålet, selv om dette kan forekomme på enkelte plasser. Det er ikke tillatt av båteier å
leie eller låne bort sin båtplass. Hvis plassen ikke sk al brukes av båteier i en tidsbegrenset
periode på 2 mnd. eller mer, skal dette straks meldes til havnesjefen. Havnesjefen kan da
disponere denne midlertidig. Hvis båtplassen ikke er blitt brukt i løpet av 1 år, og det ikke er
inngått noen skriftlig avtale om annet, overtar foreningen plassen og det eventuelle
økonomiske mellomværende gjøres opp.

§ 2. Båtplassavgift etc.
Båtplassavgifter, innmeldingsavgifter, kontingenter og andre avgifter som årsmøtet har
bestemt, må betales før båtplass blir anvist. Ved anvisning av båtplass, skal havnesjefen påse
at kontingenter og avgifter er betalt. Alle båter på vann skal være merket med eiers navn og
plassnr. på tilsendt oblat. Alle båter på land og alle hengere/opplagshengere skal være merket
med eiers navn og telefonnr. All merking skal plasseres på en lett synlig plass, og skal være
godt lesbart. Ved manglende merking av båt og hengere vil båteier bli avkrevd gebyr for
dette, fastsatt av årsmøtet. Båter som det ikke er betalt avgifter for, eller er plassert ulovlig på
gjeste/servicebrygger, vil bli fjernet og lagret på et dertil egnet sted på båteiers bekostning
uten nærmere varsel.

§ 3. Båtsesongens varighet, heising etc.
Båtsesongen regnes fra 1 Mai til 31 Oktober. Styret kan regulere sesongens lengde hvis denne
finner det nødvendig. Dette kunngjøres da på oppslagstavle og hjemmeside.
Foreningen organiserer felles heising vår og høst for de som ønsker dette. Tidspunktene for
heisingene vil bli oppslått på oppslagstavla og på foreningens hjemmeside. Ønskes heising
utenom dette, må båteier selv treffe avtale om det. Utsetting/opptaking kan også gjøres med
foreningens traktor for de med båthengere, etter avtale med havnesjefen. Ved plassering av
båter i vinteropplag i havna, gjøres dette etter havnesjefens anvisninger. Liste for påmeldinger
til felles heisinger og vinteropplag vil finnes på oppslagstavla. Listen vil ha en påmeldingsfrist
og vinteropplagsplasser vil bli tildelt etter denne så langt det finnes plasser,

§ 4. Fortøyninger etc.
Båteier plikter å holde forsvarlige fortøyninger med fester, nødvendig strekkavlastning og
tilstrekklig med fendere. Har båteier spørsmål om hvordan dette skal gjøres, henvender denne
seg til havnesjefen for instruks. I den grad man kobler seg til foreningens elektriske anlegg,
skal dette være med utstyr som er godkjent for formålet.
Pålegg gitt av havnesjefen om utbedringer etterkommes omgående. Båteier kan ikke ved sin
båtplass lage særordninger i bryggeelementene uten i samråd med havnesjefen.

§ 5. Skader.
Påføres skader på bryggeanlegget eller foreningens materiell, skal dette meldes til havnesjefen
som straks varsler styret. Takst skal avholdes og skadevolder er forpliktet til å erstatte skaden
dersom dette skyldes skjødesløshet. Eier av farkost som påfører andre farkoster i havna
skader, plikter å erstatte dette. Når skyldspørsmålet er klarlagt, og skadevolderen likevel ikke
vil erstatte skaden, skal dette gjennom havnesjefen innrapporteres til styret.
Vedkommende kan da risikere å miste sin båtplass og medlemskap. Klager over forhold i
båthavna skal medlemmene gjennom havnesjefen rapportere skriftlig til styret.

§ 6. Forsikringer.
Alle medlemmer plikter å ansvarsforsikre sine båter. Styret har når som helst rett til å kreve
dette dokumentert. Medlemmer uten ansvarsforsikring kan av styret bli pålagt straks å fjerne
sine båter fra havna.

§ 7. Kjøring i havnebassenget.
Inn og utkjøring i havna skal foregå med sakte fart ( maks 2 knop, ) og forsiktighet skal
utvises så andre båter ikke sjeneres.

§ 8. Orden og renhold.
Det er strengt forbudt å kaste avfall, tømme og sette fra seg spillolje i havneområdet. Løse
gjenstander, joller og gummibåter må ikke legges på brygger eller moloer. Ingen må unødig
oppta bryggepartier eller moloer. Ingen må forlate sin båt og båtplass før alt er brakt i
forsvarlig orden.

§ 9. Tilsyn.
Alle båteiere må sørge for regelmessig tilsyn av sine båter så vel på land som på vann. Om
uvær o.a. setter inn, plikter båteier selv eller gjennom andre å forsikre seg om at alt er i orden.
Trygghet ligger i skikkelige fortøyninger. Oppdages feil ved havneanlegget rapporteres dette
til styrets anleggsjef straks.

§ 10. Vinteropplag.
Ved vinteropplag må båteier godta den plassen som havnesjefen anviser. Båteier som ønsker
ekstra tidlig sjøsetting om våren, må i god tid før landsetting om høsten gjøre havnesjefen
oppmerksom på dette, slik at båten om mulig kan plasseres lett tilgjenglig. Ved lagring uten
henger plikter båteier å holde minst to underlagsstokker og solid støttematriell (bukker) som
havnesjefen skal godkjenne. Ved lagring på henger skal denne godkjennes av havnesjefen.
Ved mangler på opplagsutstyr vil lagringen bli avist.

§ 11. Opprydding.
Fristen for fjerning av båt etter vinteropplag og opprydding på opplagsplass er 1 Juni. Det vil
ikke bli gitt forlenget frist uten en helt spesiell begrunnelse som på forhånd er godkjent av
havnesjefen. Ved fjerning av båten, plikter eieren å rydde ordentlig på plassen der denne har
stått. Opplagshengere, dekkematriell m.v. skal fjernes fra området, og plassen skal rakes før
opprydding kan godkjennes. Etterkommes ikke dette vil båt og opplagsutstyr bli fjernet fra
båthavna, transportert og lagret på en dertil egnet lagringsplass. Båteier vil bli belastet med et
gebyr bestemt av årsmøtet, i tilegg til transport, opprydding og lagringskostnader.

§ 12. Motorkjøretøyer.
Ferdsel med motorkjøretøy på foreningens område skal foregå sakte og skånsomt. Kjøring på
moloer, Mjøspromenaden og plenområder er ikke tillatt. Unødig parkering som hindrer vanlig
ferdsel til båtplassene skal ikke forekomme. Ved overtredelse vil kjøretøyet bli fjernet på eiers
bekostning.

§ 13. Annen ferdsel i havneområdet.
Alle som ferdes i havneområdet plikter å følge de anvisninger og påbud som blir gitt av
havnesjefen. Havnesjefen skal sørge for at havnereglementet blir fulgt. Nekter noen og
etterkomme slike anvisninger, skal saken forelegges styret. Overtredelse av reglement og
klanderverdig oppførsel kan føre til bortvising fra havneområdet for kortere eller lengre tid,
eventuelt for alltid. Medlemmer eller andre som viser usømlig eller sjenerende framferd skal
omgående vises bort.

§ 14. Gjester.
Gjestende båtfolk skal bruke de merkede gjesteplasser hvis ikke annet er avtalt med
havnesjefen, og plikter å følge havnereglementets bestemmelser og havnesjefens anvisninger.

§ 15. Informasjon.
Alle medlemmer skal tildeles Vikodden Båteierforenings vedtekter, havnereglement og
vaktinstruks, og plikter å gjøre seg kjent med disse. Skulle enkelte medlemmer likevel ikke ha
mottatt disse, plikter de og henvende seg til havnesjefen eller styret for utlevering.
Havnereglementet skal være oppslått på foreningens oppslagstavle.

§ 16. Foreningens ansvar.
Vikodden Båteierforening er ikke ansvarlig for tap eller skader påført personer, båter,
kjøretøy eller annet materiell i båthavna, utover foreningens egne gjeldende
forsikringsavtaler. Alle som ferdes i havneområdet eller i havnebassenget plikter å følge
havnesjefens og vaktmannskapenes anvisninger.

