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Regler FOR SMÅBÅTHAVNA 
 1. Båthavna eies av HBSF på kommunal grunn og administreres av styret. 

 

2. Båteiere som er medlem av HBSF kan få anvist plass i båthavna. Det etableres en venteliste for båtplass i havna 

og den som står først på ventelisten har førsterett når det blir plass ledig. 

 

Anvisning av ny båtplass foretas av bryggekomiteen. Enhver båteier må godta den båtplass som blir anvist. 

Dersom tildelt båtplass ikke blir benyttet pga sykdom, havari eller andre årsaker, skal båtplassen kunne leies ut 

midlertidig av styret/-bryggekomiteen etter fastsatte priser for korttids leie. Plasser kan leies ut for en hel sesong 

eller for en måned. Ved utleie for en sesong er gjensidig oppsigelse 1.mnd., mens det ved månedsleie er gjensidig 

oppsigelse 14. dager. Ved fravær på mer enn ett år må skriftlig søknad om å få beholde plassen sendes styret. 

Maksimal plass i havna er 3m bredde, men større plass kan etter vurdering fra styret og bryggekomiteen gjøres. 

Alle båter som etter loven er registreringspliktig må være registrert og påført nummer.  

Årsleie av båtplass fastsettes av årsmøtet.  

3. Oppsigelse av båtplass i havna skal skje skriftlig innen 1.januar.  

 

En båteier har etter oppsigelse rett til å få tilbakebetalt innbetalte depositum når båtplassen er tildelt nytt medlem, 

eller senest innen 12 måneder. HBSF beholder kr 1000,- for administrasjon av overføring til ny eier. Det må i tillegg 

være økonomisk dekning i foreningen før utbetaling kan skje. 

 

Medlemmene har rett til framleie av båtplass, men administreres av styret. Leietaker plikter å delta på dugnad. 

Depositumet kan overdras i samme familie, etter reglene i arveloven. 

 

4. Båtene skal fortøyes forsvarlig for og akter slik at de ikke skader sidemannens båt og slik at de ikke skader 

kaianlegget. 

 

For aller båter er det påbud med gummifjærer (eller annen demping) på fortøyningene, dette for å minske 

belastningen på bryggene og utliggerne. 

 

Enhver båteier har ansvar for tilsyn og pass av den båtplass han er tildelt. 

  

5. Under ferdsel i havna må ikke farten være større enn nødvendig for å kunne manøvrere båtene. MAKS 5.KNOP 

50 meter fra bryggeanlegget 

 

6. De som ferdes i havna må rette seg etter Styret/- bryggekomiteens anvisning. 

 

7. Dato for åpning og stenging av båthavna bestemmes av styret og bryggekomiteen for hvert år.  

 

8. HBSF overtar intet ansvar for skader som måtte påføres båter eller personer i båthavna. 

 

9. Enhver båteier som bytter båt plikter å informere styret/bryggekomiteen om dette. Hvis båtstørrelsen endres, 

skal det i god tid søkes om endring av plass før båt legges ut. Dette for at styret/bryggekomiteen skal kunne finne 

ut om det er mulighet for å finne riktig plass. Alle båteiere plikter å legge fram opplysninger om båten hvis 

styret/bryggekomiteen krever det. 

 
REGLER FOR ANSKAFFELSE, OPPBEVARING OG INNLEVERING AV NØKLER TIL HAVNEANLEGGET. 
10. Utlevering av nøkler skjer mot kvittering fremvist.  

 

11. Innlevering av nøkkel skjer til leder i styret/bryggekomiteen, som også har ansvar for utlevering. Nøkler 

utleveres når andelsinnskuddet er betalt. 
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12. Hvert medlem kan kvittere ut 2 nøkler. Styret gjør dette for at tilgangen til havna skal bli så lettvint som mulig. 

Det må da betales depositum for 2 nøkler. Skulle dette føre til misbruk, vil styret måtte stramme inn på ordningen. 

 

13 Medlemmene er personlig ansvarlig for bruk og oppbevaring av nøkkel.  

Tapt nøkkel må erstattes, tap av nøkkel betales et gebyr på 300 kr.  

 

14. Ved opphør av medlemskap vil ikke innbetalt depositum bli tilbakebetalt før utkvittert nøkler er innlevert. 

 
Dugnad 
15. Det forventes at bruker av båtplassen deltar på dugnader 

 

Kontrakt: 
 
Vilkår for medlemskap aksepteres med denne signatur.  

Det er i dag ………… inngått medlemskap mellom HBSF  og  

Navn:_______________________  

Adresse:_______________________________ Postnr:_________ Sted:__________________ 

Tlf:___________________________  Mail:__________________________________________ 

Signatur: ________________________________________ 

 

 

Vilkår for leie av båtplass aksepteres med denne signatur.  

Det er i dag ………… inngått leieavtale for 1 bryggeplass mellom HBSF og 

 __________________ 

 

DEPOSITUM BEVIS:  

HBSF tildeler med dette 1 depositumbevis. Depositumet er fastsatt til kr____________ i år_________ 

Depositumet gir medlem bruksrett til 1stk à ___m båtplass i bryggeanlegget tilhørende HBSF.   

Leier er innforstått med at depositumet kan øke etter vedtak gjort av årsmøte. Ved en eventuell 

oppsigelse av brygge plassen beholdes kr 1000 av HBSF av det til enhver tid gjeldene depositum.  

Tilbakebetaling av depositumet kan først skje når plassen er fult innbetalt av ny leietaker. 

Dato: 

_____________________________    ______________________________ 

For Hurdal Båt og Snekkeforening    Som Innskyter/leietaker 


