Åfjordsbåten kystlag
Vedtekter for Kuringvågen Marina
1.

Tildeling av båtplass, gjøres av styret, eller den det bemyndiger.
a. Tildeling foregår i rekkefølge ut fra innkommende påmeldinger, så fremt at det
er ledige plasser.
b. Bare medlemmer av Åfjordsbåten kystlag kan inneha plass.
c. Avgiften på båtplassen differensieres etter båtens bredde.
d. Tildelt plass kan ikke overdras til andre.
e. Styret eller den det bemyndiger, avgjør plasseringen av båtene.

2.

Varighet av leieforholdet
a. Leietaker plikter å varsle styret umiddelbart ved salg av båt, eller andre forhold
som gjør at plassen blir ledig.
b. Tildelt plass kan forbeholdes av leietaker i 1 år etter dette, mot betalt avgift.
c. Etter 1 år bortfaller retten til plassen, og man må ved nyanskaffelse melde seg
på listen for ny tildeling.

3.

Fortøyning/tilsyn
a. Det må sørges for forsvarlig fendring og fortøyninger med påmonterte
rykkdempere av gummi, det er ikke tillatt med stålfjærer, kjetting eller
fortøyninger av stumt materiale.
b. Leietaker plikter å holde oppsyn med egen båt, samt holde båtplassen ryddig
(snørydding på kai og utligger) Det er også et ansvar å varsle andre leietakere
evt. styret hvis man oppdager ting som kan være til skade for båter eller
brygger.

4.

Forsikring/ansvar
a. Leietaker plikter å ha båten ansvarsforsikret.
b. Foreningen er ikke ansvarlig for tyveri fra båtene, eller for annen skade som
blir gjort på båter eller utstyr i havnen.

5.

Orden
a. Skjøteledninger skal være av godkjent type
b. Fartsgrense, maks 5 knop skal overholdes ut/inn i havnebassenget.
c. Avfall skal ikke kastes i sjøen, men plasseres i avfallscontainere. Spillolje,
gamle batterier og annet risikoavfall medbringes og deponeres på egnet
mottak.
d. Fiskeslo og fiskeavfall dumpes ikke i havna pga måkeskittplagen!!!!!
e. Det er et felles ansvar å holde det ryddig og greit i klubbhuset og i området
rundt

6.

Dugnad
a. Samtlige leietakere pålegges dugnad/komitéarbeid med inntil 10 timer årlig,
den som ikke møter til avtalt tid, eller ikke har utført pålagt dugnad, må betale
det til enhver tid gjeldende gebyr til foreningen. Gebyrets størrelse fastsettes
av årsmøtet.

