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VEDTEKTER FOR HJERTNES BÅTFORENING
KAP. 1 - NAVN OG FORMÅL.
§1.
Foreningens navn er HJERTNES BÅTFORENING.
Foreningens formål er å forestå driften av anlegget som er under båtforeningens ansvar,
samt medvirke til å skape best mulig forhold for og mellom båtforeningens medlemmer.
Oppløsning av båtforeningen kan kun skje med 2/3 flertall på ordinær generalforsamling.
Medlemmene skal orienteres om forslag til oppløsning ved innkallelse.
Ved oppløsning skal brygga tilbakeføres til Sandefjord Kommune, i henhold til avtale.
KAP. 2 - MEDLEMSKAP.
§2
Alle som har båtplass eller står på venteliste for senere tildeling regnes som medlem av
Hjertnes Båtforening.
Det tildeles kun en båtplass pr. medlem.
Hjertnes Båtforening kan tildele båtplass til de med fast adresse i kommunene Sandefjord,
Larvik, Stokke og Andebu
§3
Medlemskapet følger kalenderåret.
Oppsigelse av båtplass skal skje skriftlig til styret v/ sekretær. Medlemmene er ansvarlig for
båtvakter i kalenderåret dersom oppsigelsen skjer etter 15. mars.
Innskudd tilbakebetales tidligst etter videresalg av plass eller senest 1. oktober samme år.
Et medlems ansiennitet beregnes fra første innbetalingsdato av årskontingent.
§4
Medlemmene er forpliktet til å holde seg oppdatert på foreningens vedtekter. Styret kan,
etter gitt varsel, ekskludere medlemmer som ikke oppfyller foreningens vedtekter eller ved
sin adferd vekker anstøt eller forargelse og virker til skade for foreningen.
Dersom et medlem ikke har betalt årskontingent innen tidsfrist, og etter gjeldende
prosedyrer, mistes rett til båtplassen fra og med denne sesong. Styrevedtak om eksklusjon
kan ankes overfor generalforsamlingen. Meddelelse om dette må være styret i hende senest
14 dager etter utsendt melding om eksklusjon.
Alle medlemmer plikter å fortløpende å oppdatere egen kontaktinformasjon på foreningens
hjemmesider. Det samme gjelder øvrig informasjon på hjemmesidene.
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§5
Hederstegn og utnevnelse av æresmedlemmer.
Hederstegn kan utdeles til medlemmer med minst 5 års medlemskap og som gjennom lengre
tid har utvist interesse og nedlagt arbeid for foreningen utover det man kan forvente.
Det bør legges vekt på et langt medlemskap, på valgte tillitsverv og praktisk arbeid gjennom
lengre tid. Unntaksvis kan hederstegn utdeles til ikke-medlemmer som helt spesielt har
utmerket seg i arbeidet som tjener båtfolket. Alle omkostninger i forbindelse med
merkeutdelingen bæres av foreningen.

KAP. 3 - KONTINGENTER, AVGIFTER OG GEBYRER
§6
Årskontingenten følger kalenderåret og forfaller til betaling innen 15. mars.
Ved innmelding og tildeling av båtplass etter 15. september er nytt medlem fritatt for
årskontingent dette år.
Gebyr ved uteblivelse fra båt vakt faktureres etter årets vaktsesong er avsluttet.
Oppgjør for vinterstrøm i perioden 1. oktober til 1. april faktureres etterskuddsvis etter
medgått forbruk.
Kun strømkabler med strømmåler, godkjent av Hjertnes båtforening, aksepteres til bruk for
vinterstrøm. Pris for vinterstrøm belastes brukeren etter selvkostprinsippet. Det benyttes en
gjennomsnitts pris pr. kW, fastsatt av styret.
Ved overskridelse av oppgitt forfallsdato, sendes varsel. Ved påfølgende overskridelse etter
varsel, vil kravet bli sendt til inkasso.
Styret kan deretter vurdere å avslutte medlemskapet. Innskudd tilbakebetales med fratrekk
av påløpte omkostninger.
Generalforsamlingen fastsetter satser for årskontingent, innskudd, avgifter og gebyrer etter
innstilling fra styret.
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KAP. 4 - FORENINGENS ORGANER.
§7
Båtforeningens organer er generalforsamlingen og styret.
§8
Det avholdes ordinær generalforsamling en gang i året i siste halvdel av februar. Styret
sender innkalling med minst 14 dagers varsel.
Generalforsamlingen behandler:
1. Det fremlagte regnskap og årsberetning.
2. De saker som er behandlet av styret og av dette besluttet forelagt generalforsamlingen
3. Foretar valg av styrets medlemmer.
a) Leder, nestleder, sekretær, kasserer, vaktsjef samt 3 styremedlemmer.
Styremedlemmene velges for to år av gangen. Leder og nestleder er på valg
annethvert år sammen med halvparten av de øvrige styremedlemmer.
b) Revisor (på valg hvert år)
c) Valgkomité: 3 medlemmer
d) Byggekomité på 5 medlemmer utnevnes av styret slik at alle brygger blir
representert. Nestleder fungerer som leder for bryggekomiteen.
4) Generalforsamlingen kan etter forslag fra styret utnevne æresmedlemmer og utdele
hederstegn.
5) Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når minst 15 - femten - medlemmer er til stede,
hvorav minst 4 styremedlemmer.
Møter ikke tilstrekkelig antall opp, sammenkalles ny generalforsamling med minst 8 dagers
varsel. Denne generalforsamling er under alle omstendigheter beslutningsdyktig.
§9
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende senest 10.
januar samme år. Forslag som kommer inn senere kommer ikke med på generalforsamlingen
før året etter.
§ 10
Det kan innkalles til ekstraordinær generalforsamling når styret finner det nødvendig eller
når minst 1/6 av medlemmene forlanger det.
Innkallingen skjer på samme måte som for ordinær generalforsamling og det er kun de saker
som er kunngjort i innkallingen som kan behandles.
§ 11
Foreningen ledes av et styre bestående av 8 medlemmer; jfr. § 8. Styret har den vanlige
administrative myndighet, besørger alle løpende forretninger, ivaretar foreningens økonomi
og foreningens interesse forøvrig.
Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er å tilstede. I tilfelle stemme- likhet gjør
den fungerende leders stemme utslaget.
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§ 12

Vedtektsendringer. Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinær eller
ekstraordinær generalforsamling etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3
flertall av de avgitte stemmene.
KAP. 5 - BRYGGEANLEGG M.V.
§ 13.1 – Generelle bestemmelser
Alle registreringspliktige båter skal være ansvarsforsikret og registrert i båt registeret.
Alle båter skal være forsvarlig fortøyd og utstyrt med tilstrekkelig strekkavlastning i
fortøyningene.
Inn og utkjøring fra havna skal foregå i sakte fart, og forsiktighet skal utvises av hensyn til
andre båter, brygger og fortøyninger. Båteier er ansvarlig for voldt skade.
Kjøring med propell må ikke foregå mens båten er fortøyd.
Båten må ikke være bredere enn det båtplassen er beregnet for. Båter lengre enn 30 fot kan
kun legges til anlegget etter avtale med styret p.g.a. den korte avstanden mellom bryggene.
Båten skal være fortøyd slik at baugspryd eller pulpitt ikke stikker innover brygga.
Det er forbudt å kaste avfall eller andre gjenstander i havna. Løse gjenstander så som
seilbrett, joller, eller annet utstyr må ikke henlegges på bryggene. Båt må ikke forlates før alt
er brakt i forsvarlig orden.
For skade eller tap av båter eller tilbehør overtar foreningen intet ansvar.
Innskudd og årskontingent forfaller til betaling når plass er anvist og kan innkreves før båten
legges på plassen. Årskontingenten skal være betalt før 15. mars. Båt som det ikke er betalt
årskontingent for eller som er plassert ved bryggen uten tillatelse, kan fjernes uten varsel på
båteiers bekostning.
Styret / brygge komité kan, dersom det er fornuftig, anvise ny båtplass eller bytte båtplasser
blant medlemmene.
§ 13.2 – Fast båtplass
Alle søknader om båtplass sendes styret v/sekretær.
Ansiennitet legges til grunn ved tildeling.
For å bli satt på venteliste må søkere registreres som medlemmer og betale et årlig
administrasjonsgebyr fastsatt av generalforsamlingen. Dersom gebyret ikke betales innen
tidsfristen bortfaller plassen på ventelisten.
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§13.3 – Leie av båtplass
Fremleie/utlån av båtplasser er ikke tillatt.
Brudd på dette medfører eksklusjon
§ 13.4 – Overdragelse av båtplass
Båtplassen kan overdras til ektefelle/ samboer, barn, svigerbarn, dersom disse søker og
innvilges medlemskap i foreningen. Det samme gjelder arv.
Overførsel og medlemskap skal søkes og godkjennes av styret.

§ 13.5 – Vinterplass
Ved overvintring i bryggeanlegget må det føres nøye oppsyn med båt og fortøyninger.
Eventuell bruk av strøm må avklares med respektive bryggeleder, og den enkelte båteier
belastes for vinterstrøm etter beslutning i foreningens styre.

KAP. 6 - VAKTORDNING
§ 14
Medlemmer med båtplass forplikter til deltakelse i vaktordning på småbåthavna. Styret
fastsetter vaktordning og straffereaksjoner som gebyrer, eksklusjon mv. Styremedlemmer er
unntatt vaktordningen.
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VEDLEGG – Instrukser for Hjertnes Båtforening
INSTRUKSER
For styret:
 Foreningens leder eller i hans fravær, nestleder, sekretær, kasserer osv. leder styret og
medlemsmøtene. På generalforsamlingen velges dirigent.
 Nestleder plikter til enhver tid og holde seg orientert slik at han / hun på kort varsel kan
overta leders funksjon.
 Sekretærens oppgave er å stå for foreningens korrespondanse. Alle brev inn og kopier av
brev ut skal arkiveres og oppbevares av sekretæren på en slik måte at det er lett å holde
oversikten.
 Sekretæren skal skrive årsberetningen, innkalling til årsmøte, referat fra årsmøte og
styremøter. På generalforsamlingen velges referent.
 Sekretæren registrerer inn/utmeldinger i foreningen og gir beskjed til kasserer om
inn/utbetaling av innskudd m.m.
 Sekretæren fordeler ledige båtplasser.
 Kassererens oppgave er å føre det daglige regnskapet samt forestå utbetaling av
regninger. Det skal være bilag for alle utgåtte beløp. Alle bilag skal være signert av
kasserer og en av styrets medlemmer. Kasserer skal til en hver tid ha oppdatert
medlemskartotek (liste). Bilag for inngåtte og utgåtte beløp skal nummereres fortløpende.
Ny kontoutskrift skal fremlegges på styremøtene sammen med det fortløpende
regnskapet. Kasserers oppgave er sammen med styret å sette opp budsjett som
fremlegges for generalforsamlingen.
For Revisor:
 Styreleder skal signere regnskapets bilag. Revisor skal sammen med kasserer, gå gjennom
regnskapet i god tid før generalforsamlingen.
 Regnskapet skal revideres av revisor slik at det i revidert stand kan legges fram for styret i
et styremøte før generalforsamlingen.
For Valgkomité:
 Valgkomiteen har som oppgave hvert år før den 10. januar etter grundig overveielse og
undersøkelse å innstille til samtlige valg som skal foregå.
 Valgkomiteen må på forhånd undersøke om de foreslåtte personer er valgbare og villige.
For Bryggekomité:
 Brygge komiteen skal i samarbeide med styret ha det daglige tilsyn med bryggene. Den
skal påse at reglementet for bryggene følges.
 Det forutsettes at mindre reparasjoner utføres av komiteens medlemmer. Påføres
bryggene større skader, eller når større vedlikeholdsarbeider forestår, rapporteres dette
inn til styret sammen med eventuelt kostnadsoverslag.
 Komiteen kan innkalle til dugnadsarbeid.
 Den skal påse at det ikke ligger båter ved spuntveggen uten at spesiell tillatelse er gitt.
 Alle henvendelser til båteiere og andre besøkende skal skje på en høflig, men bestemt
måte.
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For Vakthold:
 Vaktsesongen begynner etter 17.mai og til ca. 30. sept. vakt-tid er kl. 2200 – 0330.
 2 mann på vakt samtidig. Medlemmene må selv sørge for bytte/vikar hvis oppsatt dag
ikke passer. Dette er viktig!
 Vaktordningen er å betrakte som pliktig dugnad.
 Alle som har bryggeplass er pliktig til å delta i vaktordningen. Det er anledning til å bytte
vaktdato med et annet medlem. Ellers må medlemmene selv sørge for vikar hvis den
oppsatte dato ikke passer. Aldersgrense for vakter er 18 år.
 Den som uteblir fra pålagt vakt, må betale vaktgebyr til foreningen. Vaktmakkeren skal
notere uteblivelsen i vaktprotokollen. Fremmøtt vakt anmodes om å kontakte vakt som
ikke møter til fastsatt tid.
 Dersom vaktmakkeren ikke ønsker å gå alene på vakt, kan han selv skaffe en vaktmakker.
Stedfortrederen vil få avtalt godtgjørelse som dekkes av foreningen. Vaktprotokollen skal
føres og signeres av begge vaktene.
 Den som uteblir fra sin vakt og ikke betaler vaktgebyr vil miste rett til båtplass. Da blir
innskuddet tilbakebetalt med fradrag av foreningens omkostninger (vakthold, etc.).
 Ved bytting av vakter er det den som er satt opp på vakten som er ansvarlig for at denne
blir bemannet.
 Hensikten ved å gå vakt skal være av preventiv virkning. Det er ikke meningen at vaktene
skal utsette seg selv for fare. De skal i utgangspunktet være til stede, gå sine runder, være
mest mulig synlige. Ved uregelmessigheter skal de i første omgang observere og varsle,
og gripe inn kun dersom de selv mener de kan gjøre noe uten å utsette seg for fare.
Vaktene har også til oppgave å sjekke at båtene er tilstrekkelig fortøyd og eventuelt varsle
båteier om uregelmessigheter.
 Vaktene fører også tilsyn med bryggene, og skader m.m. meldes umiddelbart til
bryggekomiteen.
 Vaktene skal også påse at strømreglementet for foreningen overholdes. Vaktene skal
kople fra strøm til båter som ikke benytter godkjent kabel eller som benytter skjøter på
strømledningen.
 Vaktene skal være synlige og gå runder på alle foreningens brygger.
 Vakt rundene skal gås med varierende mellomrom, tidsmessig, ca. en gang pr. time i
gjennomsnitt.
 Vaktlister blir sendt ut til alle medlemmer i god tid før vaktsesongen starter.
 Det finnes redningsvester i vaktbua til bruk for vaktmannskapet når det skal gåes vakt
på/ langs brygger.
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For bruk og tilkobling av Strøm:
Hjertnes Båtforening har oppgradert strømanlegget på bryggene. For å forhindre krypstrøm
og tæring på båter og anlegg gjelder følgende instruks for bruk av strøm:













Ledning fra strømuttak (kontakt i energisøyle) til inntak ombord skal
være, hel og uten skjøter.
Ledningen skal være av et slikt materiale at kvaliteten ikke forringes av lys, vann, olje
eller andre påvirkninger.
Ledningsspesifikasjon: Minst 2 x 2,5 □ + jord. F.eks. type NMHVR eller bedre kvalitet.
Støpsel og kabel skal være godkjent for utendørs bruk.
Når strøm ikke benyttes skal støpslet fjernes fra kontakten i energisøylen.
Strømuttaket skal være låst til enhver tid.
Kobles strømmen ut ved et uhell, overforbruk eller av andre årsaker, så gjør det som er
nødvendig for å få strømmen tilbake (sjekk sikringen).
Dersom det benyttes feil type kabel vil den bli frakoblet uten forvarsel.
Skal man bruke strøm i vinterhalvåret må det gjøres avtale med kasserer og det skal
benyttes godkjent strømmåler.
Forbruk faktureres etter medgått mengde.
Det er IKKE tillatt å legge igjen en tilkoplet strømkabel på bryggene når man er ute med
båten. Strømkabelen skal ALLTID koples fra strømsøylen når den ikke er tilkoplet til
båten.
Det elektriske anlegget på bryggene er tilrettelagt primært for ladning av batterier. Det
er ikke kapasitet og/eller tilstrekkelig antall uttakspunkter til kontinuerlig tilkobling for
drift av kjøleskap, kjølebokser, varmeovner etc.
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