STIFTET 1964

VEDTEKTER FOR HALSBUKTA BÅTFORENING
(Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 7. januar 1988)

Senere endringer: 1993 - §9f, 1994 - §9e, 2002 - §9e. 2004- §9a
1. NAVN
Foreningens navn er Halsbukta Båtforening. Ved forkortelse brukes HBF.
2. FORMÅL
Foreningens formål er:
a) å skaffe medlemmene båtplass i foreningens anlegg i Vestre og Østre Halsbukt.
b) å arbeide for et godt båtmiljø på Nesøya.
3. MEDLEMSKAP
Kun sameiere i Nordre Nesøya Sameie (NNS) kan være medlemmer.
4. FORENINGENS STYRE
a) Foreningen ledes av et styre som består av:
-

formann
4 styremedlemmer
2 varamedlemmer

b) Styret velges på HBF'S årsmøte - bortsett fra ett av styremedlemmene som oppnevnes av og
blant styret i NNS.
c) Styrets medlemmer velges for 2 år med mulighet for gjenvalg. Varamedlemmene velges for 1 år
med mulighet for gjenvalg.
d) Styret velger nestformann blant medlemmene, sekretær og kasserer blant medlemmene og/eller
varamedlemmene.
e) Formannen har den daglige ledelse av foreningen. Nestformannen fungerer som formann under
dennes fravær.
f) Styret er beslutningsdyktig når fungerende formann og minst 2 styremedlemmer er tilstede.
Ved stemmelikhet har fungerende formann dobbeltstemme.
g) Foreningen forpliktes ved fungerende formann og 2 styremedlemmer.
Styret kan gi fullmakt til a disponere bank- og postgirokonti.

5. FORENINGENS DRIFT
a) Styret skal:
1. iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser.
2. lede foreningen og representere den utad.
3. oppnevne utvalg for spesialoppgaver og utarbeide instruks for disse.
b) Foreningens drift er underlagt rettigheter og forpliktelser i.h.t. festekontrakt av 21.09.65 (+ senere
tillegg) med Nordre Nesøya Borettslag, senere Nordre Nesøya Sameie (NNS).
6. STYREMØTER
Styremøter skal holdes når fungerende formann bestemmer, eller når 2 av styremedlemmene
forlanger det.
7. ÅRSMØTE
Ordinært årsmøte holdes hvert ar innen utgangen av februar. Innkallingen sendes ut senest 2 uker
før møtet.
a) Forslag/saker til behandling må være styret i hende innen utgangen av foregående år.
Styret plikter å sette innkomne saker på dagsordenen.
b) Årsmøtet skal behandle:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Valg av dirigent.
Styrets beretning for det forløpne år.
Revidert regnskap for det forløpne år.
Valg av formann.
Valg av styre i.h.t. paragraf 4a, b og c.
Valg av revisorer:
- 2 revisorer
- 1 varamann
7) Valg av valgkomite: - 2 medlemmer
8) Budsjett for inneværende år med fastsettelse av bl.a.:
- medlemskontingent
- innskudd
- havneavgift
- opplagsavgift
9) Andre saker som måtte være nevnt i innkallingen.
10) Eventuelt
c) I ekstraordinært årsmøte kan bare behandles de saker som er nevnt i innkallingen.
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med 2 ukers varsel når styret finner det nødvendig, eller når
minst 1/5 av medlemmene krever det.
d) Alle saker på ordinært og ekstraordinært årsmøte avgjøres ved alminnelig flertall. Se dog
bestemmelsen i § 12. Det kan kun avgis 1 stemme pr. medlemskap.
Ved møtefravær kan et medlem la seg representere ved fullmakt. Ingen kan møte med mer enn 5
fullmakter.
8. KONTINGENT/INNSKUDD/AVGIFTER
Kontingent, innskudd og avgifter skal betales snarest etter årsmøtet og senest 31/3. I motsatt fall
kan vedkommende bli strøket som medlem etter reglene i § 11.
a) Medlemskontingent skal betales av alle.
b) Avgifter for havneplass, opplagsplass o.l. betales av brukerne.
c) Innskudd skal betales av medlemmer som ønsker å opprettholde sin ansiennitet. Innskudd er
ikke rentebærende.
d) Sameier i NNS som ønsker å tre inn som nytt medlem, skal betale et nominelt innskudd som er
inflasjonsjustert. Grunnlaget for inflasjonstillegget er Statistisk Sentralbyrås
Byggekostnadsindeks Tabell 3 Aa 1978 = 100. Tillegget beregnes fra 15. mars det år som
innskuddet er vedtatt, og inntil betaling skjer.
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9. BÅTPLASSER
a)

Ved båtsesongens begynnelse foretar styret tildeling av båtplasser til de av foreningens
medlemmer som har meddelt at de ønsker båtplass for kommende sesong. Skjema for bestilling
av båtplass distribueres sammen med årsmøteinnkalling. Bestilling av båtplass skal være styret i
hende innen den på skjema påførte søknadsfristen (normalt ca 3 uker).

b) Ved tildeling skal medlemmenes ansiennitet legges til grunn. Ansienniteten opprettholdes så
lenge medlemmet er a jour med kontingent og innskudd.
Styret bør bestrebe seg på at medlemmene får samme plass hvert år, dog slik at
bryggeanleggene utnyttes optimalt. Intet medlem har krav på en bestemt båtplass.
c) Medlemmer som ikke har hatt båt i foreningens bryggeanlegg i 5 sesonger eller mer, kan ikke
fortrenge båteiere med dårligere ansiennitet før 2 år etter at styret har fatt beskjed.
d) Et medlem kan overdra sin ansiennitet til en annen sameier i NNS eller til ny sameier ved
overdragelse av sameiekontrakten.
e) Maksimal normalstørrelse på båter som kan ligge i HBFs anlegg defineres som 40 fot
(12,2 meter) lengde overalt og/eller 4 meter bredde.
Styret kan dog dispensere etter skjønn for en sesong om gangen for båter opp til 50 fot
(15,2 meter) lengde overalt og/eller 4,5 meter bredde.
f)

Hvert medlem kan bare disponere en bryggeplass. Medlemmer som ønsker plass utover denne,
blir behandlet på linje med ikke medlemmer. Dog skal et medlems båt nr. 2 ha fortrinnsrett for et
ikke-medlem. Båt nr. 2 må brukes av en beboer i sameiet.

g)
h) Det enkelte medlem kan ikke overdra, låne- eller leie ut båtplass. Ved utleie av bolig kan
leietaker disponere utleiers båtplass. I tvilstilfelle avgjøres saken av styret, men vedtaket kan
overprøves av årsmøtet.
10. REGLER FOR BRUK AV OMRÅDENE
Årsmøtet fastsetter regler for bruken av disponible omrader - både på land og til vanns.
Medlemmene er forpliktet til å følge disse reglene.
11. EKSKLUSJON
Medlemmer som ikke oppfyller sine forpliktelser overfor foreningen, eller som bryter vedtekter og
regler, kan av årsmøtet, med 2/3 flertall, ekskluderes mot innløsning av det nominelle inn- skuddet
med fradrag av medlemmets evt. gjeld til foreningen.
12. ENDRING I VEDTEKTENE
Endringer eller tilføyelser i vedtektene kan kun vedtas av ordinært- eller ekstraordinært årsmøte
med 2/3 flertall blant de frammøtte stemmeberettigede. Det er anledning til å møte med fullmektig,
som framlegger skriftlig fullmakt ved årsmøtets begynnelse.
Hver fullmektig kan kun inneha 1 fullmakt.
Endring av vedtektenes
paragraf 2: Formål
paragraf 3: Medlemskap
paragraf 5b: Foreningens drift, skal godkjennes av NNS ved dets årsmøte.
13. REFUSJON AV INNBETALT AVGIFT
Medlemmer som er blitt tildelt båtplass og har betalt avgift for denne, men som likevel ikke skal
benytte plassen, skal stille den til foreningens disposisjon. Dersom plassen leies ut, kan medlemmet
tilbakebetales etter regler fastsatt av styret.
14. OPPLØSNING
Beslutning om oppløsning av foreningen kan vedtas av dertil innkalt årsmøte med 4/5 flertall blant
de fremmøtte stemmeberettigede. Det er anledning til å møte med fullmektig, som framlegger
skriftlig fullmakt ved årsmøtets begynnelse. Hver fullmektig kan kun inneha 1 fullmakt. Det tilligger
dette årsmøtet å bestemme hvordan foreningens eiendeler skal disponeres. NNS' årsmøte må
godkjenne en evt. oppløsning.
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