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Lover for Andelva Båtforening
§1.

Foreningens navn og virkeområde
1.

Foreningens navn er Andelva båtforening.

2.

Lovene gjelder for samtlige medlemmer i Andelva Båtforening (Heretter kalt ABF).

3.

ABF disponerer havner i Merra og Borgerstøa og virkeområdet er Andelva og Hurdalssjøen.

4.

Andelva båtforening sitt eksistensgrunnlag avhenger av at vi til enhver tid har leieavtale med
grunneier.

§2.

Foreningens formål

Foreningens driftes etter ikke-økonomiske prinsipper og baserer seg på frivillighet og dugnadsarbeid.
Andelva Båtforening er registrert i Frivillighetsregisteret. Foreningens formål er å fremme det individuelle og
samlede båtlivets interesser på vegne av medlemmene og allmennheten ved:
1.

Å fremme samhold og friluftsliv ved Andelva og Hurdalssjøen i sunne og fornuftige former.

2.

Å arbeide for sikker ferdsel på vannet og i havneområdene.

3.

Å sørge for ordnede forhold i havneområdene og vegen ned til disse.

4.

Å ivareta medlemmenes interesser i de områder hvor foreningen har sitt virkeområde og på de
områdene båtforeningen disponerer.

5.

Å legge forholdene til rette for utbredelse av medlemmenes kunnskap om sjøvett, sjømannskap,
sikkerhet samt kultur og miljøvern på vann og i strandsone.

6.

Å samarbeide med eventuelle andre private organisasjoner og offentlige myndigheter for å fremme
båtlivets og båtfolkets interesser.

§3.

Medlemskap
1.

Betingelsene for å bli medlem i ABF er at vedkommende har fylt 16 år og er villig til å innordne seg
de lover og regler som til enhver tid gjelder i ABF og for de områder foreningen disponerer.

2.

Søknad om medlemskap gjøres ved henvendelse til ABF’s styre gjennom de til enhver gjeldende
informasjonskanaler.

3.

Styret i ABF avgjør om medlemskap skal innvilges eller ikke, og står til enhver tid fritt til å begrense
tilgangen på nye medlemmer.

4.

Ansiennitetsprinsippet gjelder ved fordeling av båtplasser og medlemmer prioriteres foran nye
søkere. Ved mangel på ledige båtplasser og tilhørende medlemskap vil det være mulig å sette seg
på venteliste i påvente av ledig plass.

§4.

Kontingent, bryggeavgift og andre avgifter
1.

Årskontingentens størrelse fastsettes av årsmøtet etter innstilling fra styret og i henhold til oppsatt
budsjett.

2.

Det innrømmes ingen rabatt ved oppsigelse av medlemskap i medlemsåret eller ved tilbud om
medlemskap inneværende år da årskontingenten følger kalenderåret. Den forfaller til betaling ved
årets begynnelse og må være innbetalt innen 01. mars. Oversittes fristen vil styret, etter 2 purringer
og skriftlig varsel, stryke vedkommende som medlem i henhold til §10 – Eksklusjon.

3.

Bryggeleie og andre avgifter vil justeres etter gjeldende behov. Hvilke avgifter som gjelder samt
deres størrelse, innstilles av styret og vedtas på Årsmøtet.

4.

Gjeldende priser skal til enhver tid være oppdatert i Havnereglementet samt opplyst gjennom de
informasjonskanaler som er valgt.

§5.

Båtplasser
1.

Tildeling av båtplasser skjer hvert år og kun for ett år om gangen. Medlemmer vil, i den utstrekning
det er mulig, beholde samme plass som foregående sesong. Styret har imidlertid rett til å tildele ny
plass når dette anses nødvendig og/eller hensiktsmessig.

2.

Plasser som står ubenyttet kan benyttes av ABF, men kun etter avtale med det aktuelle medlem.

3.

Privat utleie/utlån av båtplass er under ingen omstendigheter tillatt.

4.

Regler for inn- og utbetaling av innskudd på båtplass samt innskuddets størrelse skal til enhver tid
være oppdatert i Havnereglementet samt opplyst gjennom de informasjonskanaler som er valgt.

§6.

Årsmøte

Årsmøtet er høyeste myndighet i ABF. Årsmøtet avholdes 1. kvartal og skal kunngjøres med minst 3 ukers
varsel. Forslag til årsmøtet må være styret i hende senest 2 uker før Årsmøtet. Årsmøte er beslutningsdyktig
uavhengig av antall fremmøtte. Valg, budsjett, prisfastsetting og generelle vedtak gjøres med simpelt flertall
blant de fremmøtte, mens lovendring og eventuelt opphør av foreningen krever 2/3 flertall blant de
fremmøtte.
Det ordinære årsmøtet skal behandle følgende:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

§7.

Møtestruktur:
a) Godkjenning av innkallingen
b) Godkjenning av sakslisten
c) Valg av møteleder og referent
d) Valg av 2 medlemmer til å undertegne årsmøteprotokollen
Styrets årsberetning
Regnskap, fremlagt i revidert stand
Gjennomgang budsjett for kommende år
Innkomne forslag.
Valg i forhold til oppsatt styresammensetning i §8 og valgkomitéens anbefaling

Ekstraordinært årsmøte

Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte når viktige saker skal behandles og/eller når minst 25 % av
foreningens medlemmer skriftlig forlanger det. Krav om ekstraordinært årsmøte fremsettes alltid overfor
styret. Det kunngjøres på samme måte som ordinære årsmøter og kalles inn med minst 14 dagers varsel med
kunngjøring av hvilke saker som ønskes behandlet. Ekstraordinære årsmøter kan bare behandle den eller de
saker kravet om årsmøte omfatter, og som er kunngjort i innkallingen. Sakspapirer med styrets innstilling
skal være tilgjengelig for medlemmene 1 uke før det ekstraordinære årsmøtet.

§8.

Styret

Styret sammensetning og valgfrekvens.
Styret består av:
Styreleder
Nestleder
Kasserer
Sekretær
3 Styremedlemmer
2 varamedlemmer

Valgfrekvens:
2 år
2 år
2 år
2 år
2 år
2 år

Velges ved år:
1
2
1
2
2 medlem år 1 / 1 medlem år 2
1 medlem år 1 / 1 medlem år 2

I tillegg til selve styret velges det av Årsmøtet også inn følgende:

Arbeidsleder Merra
Arbeidsleder Borgerstøa
5 stk i arbeidskomite Merra
2 stk i arbeidskomite Borgerstøa
2 stk Revisorer
Leder Valgkomite
2 stk i Valgkomite

Valgfrekvens:
2 år
2 år
2 år
2 år
2 år
2 år
2 år

Velges ved år:
1
2
3 medlemmer år 1 / 2 medlemmer år 2
1 medlem år 1 / 1 medlem år 2
1
1
1 medlem år 1 / 1 medlem år 2

Styrets virkeområde:
1.

Styret har den administrative myndighet og representerer foreningen utad. Den besørger alle
løpende forretninger, sammenkaller til møter og ivaretar foreningens økonomi og dens behov
forøvrig. Mellom årsmøtene er styret høyeste myndighet i ABF. Styrets beslutninger må være i
samsvar med lover og vedtak fattet av årsmøte. Ved stemmelikhet skal styrelederens stemme være
avgjørende.

2.

Skulle det i perioden komme opp saker av en slik karakter at de er av vesentlig betydning for
medlemmene, kan styret forelegge saken overfor ekstraordinært årsmøte. Innkalling til et slikt møte
skal gjøres i henhold til regler for innkalling under §7 - Ekstraordinært årsmøte.

3.

Styret holder møter så ofte som det finner det nødvendig og skal fremlegge for det ordinære
årsmøtet beretning om foreningens virksomhet og revidert regnskap. Styret er beslutningsdyktig
når leder/nestleder og minst 3 andre styremedlemmer er til stede. Styreleder og et styremedlem
forplikter i felleskap med sine underskrifter like overfor tredjemann.

4.

Styret har anledning til, ved behov, å danne/utvide (fast og/eller midlertidig) komiteer for å sikre
foreningens drift.

5.

Styret har ansvar for å sette valgkomiteen i arbeid i forbindelse med rullering av styre- og
komitesammensetning.

§9.

Medlemsmøter

Medlemsmøter avholdes så ofte som styret finner det nødvendig.

§10.

Eksklusjon

Medlem som ikke betaler sin kontingent, bryggeleie eller andre krav, eller ved sin oppførsel vekker anstøt
og/eller forargelse, misbruker eller på annen måte skader ABF’s navn, eiendeler og havnefasiliteter, kan av
styret ekskluderes.
Dette gjelder også om et medlem viser svært liten interesse for foreningens drift, som for eksempel
gjentagende unnlatelser av å møte til tildelt vakt eller innkalt dugnad, nekter å etterkomme pålegg gitt i
Norsk Lov og i Havnereglement, eller utviser adferd som er til annen skade for foreningen og dets
medlemmer. Eksklusjonen kan innankes for første årsmøte og avgjøres med simpelt flertall.
Skulle det oppstå tvist mellom partene, skal denne avgjøres med endelig virkning av en voldgiftsrett på tre
medlemmer. Partene oppnevner hvert sitt medlem. Sorenskriveren i Eidsvoll skal opptre som rettens
oppmann.

§11.

Lovendring og endring av havnereglement

1.

Styret er ansvarlig for revisjon av lov og havnereglement og vurderer løpende hensiktsmessige tiltak
for å holde regelverket oppdatert.

2.

Lovendringer kan kun vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, etter å ha vært oppført på
sakslisten etter gjeldende regler for innkalling.

3.

For havnereglementet er det tilstrekkelig at styret vedtar eventuelle endringer og informerer om
dette på førstkommende Årsmøte. Sesongprisene under punkt 24 i Havnereglementet fastsettes av
Årsmøtet etter innstilling fra Styret og i henhold til godkjent budsjett.

4.

Alle plikter å holde seg oppdaterte på gjeldende lover og havnereglement. Ved å betale utstedt
faktura for kontingent samt eventuell bryggeleie, godkjenner hvert enkelt medlem at det er
innforstått med ABF’s gjeldende lover og Havnereglement og intenderer å følge disse.

§12.

Havnereglement

Plikter og rettigheter samt andre styrende retningslinjer er beskrevet videre i havnereglementet.

§ 13

Oppløsning

Oppløsning av båtforeningen kan kun skje ved vedtak på ordinært årsmøte, eventuelt ekstraordinært
årsmøte og med minst to tredjedels flertall. Forslag om dette skal være satt opp på sakslisten og informeres
til medlemmene minst 2 uker før møtet. Reversering av et eventuelt oppløsningsvedtak krever simpelt
flertall.
Ved oppløsning skal det velges et avviklingsstyre etter vedtektenes bestemmelser om styre, med ansvar for
foreningens anliggender frem til endelig avvikling finner sted, derunder for den praktiske likvidasjon av
foreningen. Vedtektenes øvrige bestemmelser får også tilsvarende anvendelse under avviklingen.
Ved eventuell oppløsning overføres foreningens gjenstående midler til en eller flere lokale ideelle foreninger
tilknyttet båt/sjø. Dersom det ikke er tilstrekkelig med midler til å dekke utbetaling av medlemmers andel av
innskudd, fordeles utbetalingene i henhold til størrelsesbrøken på innbetalte innskudd.

Havnereglement for Andelva Båtforening
1.

Foreningens havneområder
1.1 ABF har siden 1/1-1986 leid havneområdene i Merra og Borgerstua. ABF har ifølge leieavtalen
påtatt seg økonomiske og andre forpliktelser overfor Mathiesen Eidsvold Værk som grunneier.
Styret så vel som medlemmene må til enhver tid gå aktivt inn for at leieavtalen overholdes.
1.2 M-EV henstiller ABF’s medlemmer om ikke å gå i land på Kuodden da dette er privat eiendom.
1.3 Medlemmene skal sørge for at båttrafikken i Andelva foregår på en forsvarlig måte, og til enhver
tid overholde gjeldende fartsbestemmelser. 5 knop gjelder i hele Andelva og forøvrig 100
meter fra land.

2.

Foreningens eiendeler
2.1 Foreningens eiendeler skal behandles med omhu og forsiktighet, det være seg klubbhus med
inventar, arbeidsflåte, arbeidsbåter, bryggeanlegg, adkomstbommer, redskap og lignende.
Uansvarlig og uaktsom bruk vil kunne medføre erstatningsansvar i henhold til
havnereglementet pkt. 9.2 og i siste instans eksklusjon i henhold til foreningens
lov § 10.

3.

Medlemsskap
3.1 Medlemmene plikter selv å påse at medlemskapet til enhver tid er i orden.
3.2 Årskontingenten gjenspeiler kostnadsnivåene i foreningen og defineres i henhold til
godkjent budsjett.
3.3 Årskontingenten er lik for alle medlemmer i foreningen uavhengig av type båtplass og
hjemmehavn. Det henvises videre til §3 og §4 i Lovverket. Gjeldende priser ligger under pkt. 24
Ungdomsplasser innrømmes 50% rabatt på årskontingenten.
3.4 Medlemmer av båtforeningen kan ikke nekte å ta verv de blir valgt til med mindre det foreligger
helt spesielle grunner. Alle bør være med å styrke foreningen ved å stille opp ved dugnader,
tilstelninger og andre arrangementer.
3.5 Manglende innbetaling av årlige kontingenter, bryggeleie og andre eventuelle avgifter fastsatt
av styret eller årsmøtet medfører tap av medlemskap og båtplass i henhold til loven § 10
eksklusjon. Tilbakebetaling av innskudd vil da skje i henhold til havnereglement pkt. 4.8

4.

Båt-/bryggeplass
4.1 Medlemskap i Andelva Båtforening er betingelse for å få båt-/bryggeplass.
4.2 Det skal kun være en båt-/bryggeplass pr. medlemskap

4.3 Framleie/utlån av båt-/bryggeplass er ikke tillatt i henhold til Loven §5 pkt. 3
4.4 Ingen kan selge sin båt med tilhørende båt-/bryggeplass.
4.5 Innbyrdes bytting av båtplasser medlemmer imellom er ikke tillatt. Slike ønsker/behov skal
søkes styret som igjen vurderer dette og gir en saklig begrunnelse og tilbakemelding på ønsket.
4.6 Rett til båt-/byggeplass kan gå i arv til ektefelle/registrert samboer, livsarvinger eller andre som
er godskrevet i testament og tilsvarende dokument. Det er en forutsetning at restinnskuddet
ikke kreves utbetalt av skifterett, bostyrer eller annen instans. Ønskes båtplass og medlemskap
overført i henhold til arveregel må det søkes styret om eventuell overdragelse. Det forutsettes
at alle kontingenter, leie og avgifter er betalt innen fristen. Arveoverdragelse til
ektefelle/registrert samboer eller nedadgående livsarving er gebyrfritt mens arv av
medlemskap/båtplass utover dette vil medføre ett standardgebyr i henhold til gjeldende
prisliste.
4.7 Oppsigelse av medlemskap og båt-/bryggeplass kan gjøres når det måtte ønskes, men betalt
årsavgift, bryggeleie og andre avgifter vil ikke bli tilbakebetalt. Sies medlemskapet opp etter 1.
mai når vaktsjefer og nattevakter er fastsatt, pliktes det å gjennomføre eventuelt oppsatt vakt.
4.8 Ved oppsigelse av medlemskap med bryggeplass utbetales 75 % av det gjeldende
innskuddsbeløp for tilsvarende bryggeplass på oppsigelsestidspunktet. med fradrag for
skyldige avgifter/kontingenter/tapte nøkkelbrikker/ødeleggelser eller lignende. Ikke møtt til
oppsatt vakt eller som vaktsjef etter oppsigelse av medlemskap, genererer ett gebyr i henhold
til gjeldende priser og trekkes i fra innskuddet. Oppgjør skjer senest når bryggeplassen er solgt
ut til nytt medlem.
4.9 Medlem med bryggeplass er forpliktet til å betale årlig bryggeleie som fastsettes årlig av styret
i henhold til vedtatt budsjett. Gjeldende priser står under pkt. 24 – priser.

5.

Ungdomsplasser
5.1 Båtforeningen har 12 stk. ungdomsplasser på landplass/bøye som kan leies av barn av
medlemmer. Disse båtplassene befinner seg nedenfor klubbhuset i Merra Båthavn. Prinsippet
først til mølla gjelder her og plassene fordeles for ett år av gangen.
5.2 Øvre aldergrense for ungdomsplass er til og med båtsesongen barnet fyller 16 år. De som har
ungdomsplass prioriteres foran nye medlemmer ved søknad om fast medlemskap.
5.3 Maks båtlengde på ungdomsplass er 14 fot og største tillatte motorstørrelse er 25 HK
Gjeldende offentlige regler for føring av båt gjelder uavhengig av de grenser som er satt for
ungdomsplass.
5.4 For ungdomsplass innrømmes halv pris på kontingent. De til enhver gjeldende priser ligger
under pkt. 24 i Havnereglementet.
5.5 Søknadsperiode for ungdomsplass er mellom 01. januar og 01. mars i inneværende båtsesong.
De som hadde plass foregående båtsesong vil bli prioritert.

6.

Båtstørrelser

6.1 Største tillatte lengde på båt er 39,4 fot tilsvarende 12 meter. Kravet gjelder fysiske mål
uavhengig av betegnelse eller båtens teoretiske lengde.
6.2 Største tillatte bredde på båt er 4,2 meter
6.3 Det gjøres oppmerksom på at max. bredde og lengde på båt også må ligge innenfor kravene på
den aktuelle bryggeplass.
6.3.1 Minst 2/3 av båtens lengde må være dekket av utrigger på den aktuelle båtplass
6.3.2 Maksimum båtbredde: Det skal være minst 15 cm klaring på hver side av båt og utriggere,
målt på båtens bredeste sted.
6.3.3 Det skal være mulig å fortøye båt uten at den stikker inn over selve bryggeelementet og
forhindrer normal ferdsel og bruk, samtidig som den overholder krav til maksimum
lengde/bredde.
6.4 Det er hvert enkelt medlems ansvar å sjekke ut at tildelt båtplass er innenfor kravene ved kjøp
av ny båt og eventuelt på forhånd søke om å få tildelt større plass ved overgang til båt som ikke
treffer innenfor størrelseskravene på nåværende plass.

7.

Fortøyninger
6.1 Fortøyninger av båter skal foregå på en slik måte at det ikke er til ulempe eller skade for andre
eller gir risiko for å ødelegge eller skade deler av molo, servicebrygge, brygger eller utriggere.
6.2 Båter med landfeste skal ligge rett ut for sitt nummer, og festes med så solid tau og/eller
kjetting at den ikke driver av eller fortøyningen ryker i sterk vind. Det tillates ikke
brygger/landganger i forbindelse med landplasser. Løse tauender og lignende i sjøen er forbudt.
Alle flytebøyer til ankerfeste må ligge over vann og være godt synlig for den øvrige ferdsel.
Båteier er pliktig til å holde forsvarlige fortøyninger.
6.3 Alle båter, uansett type og størrelse, skal fortøyes med minimum 4 separate fortøyningstau.
Det skal være minimum 2 fortøyninger foran og 2 fortøyninger bak (1 fortøyning i hvert
«hjørne»)
6.4 Alle fortøyningstau skal være forsynt med strekkavlastere av gummi. Stålfjærer tillates ikke. Det
finnes flere typer og størrelser strekkavlastere i gummi. Disse skal være tilpasset båtens
størrelse. Fortøyningstau med innvevd strekkavlaster tillates.
Det påpekes viktigheten av at for kraftige strekkavlastere er like skadelig som for svake.
Fortøyningstau må ha tilstrekkelig dimensjon i forhold til båtens størrelse og tyngde/vindfang.
6.5 Det er også viktig at den enkelte kontrollerer alle fortøyningstau og strekkavlastere med hensyn
til slitasje, og foretar utskifting der dette anses nødvendig. dette fordi fortøyninger er utsatt for
stor slitasje samt aldring.
6.6 ABF stiller ikke krav om at båtene er låst til brygga. Dette er opp til den enkelte.
6.7 Når båten tas på land for vinteren, skal alle fortøyningstau, kjettinger eller vaiere fjernes fra
bryggeplassen. Dette fordi det vil kunne være nødvendig å innkalle til dugnad for å fjerne snø
fra både bryggeseksjoner og gangbare utriggere.
Det benyttes ofte snøfreser til denne jobben og tau/kjetting/vaiere vil kunne skade snøryddeutstyr.

Tau/kjetting/ som ikke er fjernet av plassbesitter innen 01. november, vil bli fjernet og kastet av
arbeidsgruppa, og den enkelte må i såfall gå til innkjøp av nytt utstyr før neste sesong.

8.

Forsikringer
7.1 Hvert medlem må sørge for gyldig ansvarsforsikring av sin båt for å dekke eventuelle skader
forårsaket av eier/båt. Forsikringspolise må kunne forevises på forespørsel. Medlem kan også
pålegges å føre opp polisenummer i foreningens medlemssystem.
7.2 For skade eller havari som eventuelt påføres medlemmers båt, har foreningen intet ansvar.
Foreningens objektive ansvar dekkes kun i den utstrekning og omfang den til enhver tid
gjeldende forsikring omfatter. Foreningen dekker innenfor dette kun egenandel.

9.

Erstatningskrav
9.1 Foreningen er ikke økonomisk ansvarlig for skade påført person eller materiell innen
foreningens område.
9.2 Medlemmene er økonomisk ansvarlig for skader de direkte eller indirekte påfører andre
medlemmers båt eller utstyr. Medlemmene er også ansvarlige for skader de måtte påføre
foreningens eiendom og eiendeler ved uaktsomhet og vond vilje.
9.3 Bruk av slipp og øvrig utstyr tilhørende båtforeningen håndteres på medlemmers eget ansvar.

10.

Vakthold og adgangskontroll
10.1 Alle medlemmer med båtplass i havna er pliktig til å utføre vakthold i den utstrekning
årsmøtene eller styret bestemmer. Styret gir nærmere retningslinjer for vaktholdet. Medlem
som uteblir fra vakthold, må betale en avgift fastsatt av styret.
10.2 Innkjøringen til havnene er beskyttet med bom og man må ha bombrikke for å åpne
bommen både på innkjøring og utkjøringssiden.
10.3 Det er ikke tillatt å låne bort bomnøkler eller på annen måte slippe inn uvedkommende
personer og biler ned i havnene
10.4 Bryggene er beskyttet med bryggeporter som åpnes med samme brikke som bommen.

10.5 Medlemmene er forpliktet til å påse at bryggeportene til enhver tid er låst.
10.6 I Merra båthavn gjennomføres det ordning med nattevakter i båtsesongen

10.7 Båtforeningens medlemmer som befinner seg ved båthavnene, skal påtale ureglementert
opptreden og avvise personer som kan volde skade på andres båter og eiendeler.
10.8 Havneområdet er videoovervåket og opptak lagres i henhold til gjeldende GDRP-reglement

10.9 Alle medlemmer plikter å varsle styret ved bortkomne nøkkelbrikker uten unødig
opphold. Pris på nye bombrikker oppført under punkt 24. Varsling og bestilling av bomnøkler
gjøres på epost til post@andelva.no

11.

Vinteropplag
11.1 Andelva Båtforening tilbyr vinterlagring på land i begge båthavnene
11.2 Prinsippet først til mølla gjelder her og plassene fordeles for ett år av gangen. Vinterlagring
søkes på vanlig måte ved å sende epost til post@andelva.no
11.3 Det er ikke tillatt å parkere/sette fra seg båt på land uten avtale med styret/daglig leder
11.4 Den til enhver gjeldende pris er oppført under punkt 24.
11.5 Vinteropplag og annen parkering av båt og/eller båthenger skjer for egen risiko og
båtforeningen er ikke ansvarlig for skader eller andre uønskede hendelser som måtte kunne
skje.

12.

Hengerparkering sommersesong
12.1 Andelva Båtforening tilbyr hengerparkering på eget avgrenset område i sør-enden av Merra
Båthavn. Det er begrenset med plasser.
12.2 Prinsippet først til mølla gjelder her og plassene fordeles for ett år av gangen. Hengerparkering
for båtsesongen søkes på vanlig måte ved å sende epost til post@andelva.no
12.3 Det er ikke tillatt å parkere/sette fra seg båthenger på land uten avtale med styret/daglig leder
12.4 Den til enhver gjeldende pris er oppført under punkt 24.
12.5 Hengerparkering er ikke tillatt i Borgerstøa og medlemmer med hjemmehavn der må søke om
hengerparkering i Merra etter gjeldende regler.
12.6 Sommerparkering av båthenger og annen parkering av båt og båtutstyr skjer for egen risiko og
båtforeningen er ikke ansvarlig for skader eller andre uønskede hendelser som måtte kunne
skje.

13.

Bilparkering i båtsesongen
13.1 På grunn av liten plass og stor pågang med parkering av biler ved sommerdager med godt
vær anmoder vi alle medlemmer om å prøve å så langt det lar seg gjøre å samkjøre, slik at vi får
en best mulig opplevelse i havnen. Samtidig er det fint om man slipper venner og bekjente
som skal være med på båttur på innsiden av bommen slik at man unngår unødvendig
parkering langs vegen.
13.2 Det anmodes å følge de til enhver tid gjeldende parkeringsbestemmelser og henvisninger.
13.3 Det er forbudt å parkere langs vegen ved bommen grunnet adkomstutfordringer for

utrykningskjøretøy, brede traktorer/lastebiler og andre passerende kjøretøy.
13.4 Det er forbudt å parkere i rundkjøringen og i umiddelbar nærhet av slippen grunnet
fremkommelighet for utrykningskjøretøy og generell adkomst og for ikke å begrense
tilgang til slipp/molo.

14.

Bruk av slipp
14.1 Slippen brukes på eget ansvar og skal kun benyttes av båtforeningens medlemmer.
Ureglementert bruk og innslipp av uvedkommende kan i ytterste konsekvens medføre
eksklusjon i henhold til lov § 10
14.2 Det anmodes om at unødvendig parkering ved slipp og område rund slipp og molo i størst
mulig grad unngås.

15.

Bruk av servicebrygge
15.1 Servicebryggene og moloen er kun ment for medlemmer som trenger midlertidig plass og
fortøyning for å drive med diverse vedlikehold, fylling av drivstoff, fylling av vann, lading av
batterier etc. Antar man at beslag av plass vil ta noe tid ber vi om at dette varsles via
post@andelva.no. Besøk fra andre havner er også tillatt, men å benytte disse plassene som
fast plass er ikke tillatt. Ureglementert bruk og innslipp av uvedkommende kan i ytterste
konsekvens medføre eksklusjon i henhold til lov § 10

16.

Septiktømmeanlegg
16.1 Septiktømmeanlegget er Eidsvoll Kommunes eiendom. Service og vedlikehold skal derfor kun
utføres av leverandør eller mannskap fra Eidsvoll Kommune. Uansvarlig og uaktsom bruk vil
kunne medføre erstatningsansvar ovenfor Eidsvoll Kommune.
16.2 Andelva Båtforening er ansvarlig for å tilrettelegge for en god drift av anlegget.
16.3 Vi minner om at det ikke er tillatt å tømme båtseptik i Hurdalssjøen og i Andelva
16.4 Tømmeanlegget brukes på eget ansvar og kan benyttes av båtforeningens medlemmer samt
alle med båt i Hurdalssjøen og Andelva.

17.

Tilgang til toaletter
17.1 Det er lagt til rette for at toalettene i klubbhuset kan benyttes av medlemmer Andelva
Båtforening.
17.2 Toalettene er åpne i hele den offisielle Båtsesongen og er tilgangsstyrt med adgang via brikke
for veibom/bryggeporter.
17.3 Uansvarlig og uaktsom bruk, herunder skadeverk, vil kunne medføre erstatningsansvar i

henhold til havnereglementet pkt. 9.2 og i siste instans eksklusjon i henhold til foreningens
lov § 10.

18.

Vann og strøm
18.1 Bryggeplassene i Merra båthavn med bredde fra 3,5 m og oppover har tilgang til strøm og vann
på bryggene. Det presiseres at strøm kun er tillatt til lading og ikke for kontinuerlig drift av
kjøleskap og andre elektriske installasjoner.
18.2 Det er også tilgang til vann og strøm på servicebrygge og molo for vasking, fylling av vann og
lading av batterier etc.
18.3 Vanntilførsel kan avstenges før 1. nov. dersom temperaturen tilsier det for å forhindre
frostskader.
18.4 Uttak av strøm må kun foretas med godkjente kabler og koblinger.
•
•
•
•

Det skal brukes gummikabel godkjent for utvendig bruk, ikke plast (rød/sort).
Kontakten skal være godkjent jordet og så tett som mulig.
Kabelen skal være minimum 1,5 kvadrat, helst 2,5 kvadrat
Kabelen skal være uskadet og ikke henge ned i vannet.

Ikke godkjente ledninger vil bli frakoplet. Båtforeningen fraskriver seg ansvar for skader som
eventuelt oppstår ved slik frakopling.
18.5 Strømuttak til vanlig vinterklargjøring og vårpuss (verktøybruk) kan benyttes. Det samme
gjelder kortere perioder med periodisk lading under vinterlading på land. Ved strømtilkobling
utover det som er nevnt eller det avdekkes ulovlig tilkobling, vil det bli foretatt frakobling.
Båtforeningen tar ikke noe ansvar for eventuell skade ved slik frakobling.

19.

Orden og miljø
18.1 Slepejoller, gummibåter og liknende skal ikke plasseres på brygge, gangbroer, eller fortøyes/
henges bak båt som ligger på båtplass, men legges på anvist plass.
18.2 Molo, brygger, gangbroer og opplagsplass er kun for båter og nødvendig utstyr.
18.3 Transportutstyr skal settes på anvist plass.
18.4 Det er ikke tillatt å anbringe kasser, bildekk, tepper, tau og liknende på brygger og
fortøyningsbommer.
18.5 Avfall skal kastes i søppeldunker utplassert på strategiske plasser i havna.
Spillolje, batterier og annet spesialavfall skal bringes til avfallshåndteringsanlegg.
18.6 Enhver plikter å holde orden rundt båt i opplag samt å fjerne all søppel og utstyr som er brukt i
forbindelse med vinteropplag, vedlikehold, og klargjøring fra opplagsplassen når båten settes
på vannet. Siste frist for å fjerne opplagshengere etc. er 01. juni. Behov for utvidede frister
avtales med styret/daglig leder
18.7 Alle plikter å påse at det er god orden på foreningens område, og at uvedkommende ikke tar
seg til rette.

20.

Dugnader
20.1 Alle medlemmer er pliktig til å delta på dugnad i den utstrekning styret og vedlikeholdsgruppene finner dette nødvendig. Medlem som uteblir fra dugnad, kan måtte betale en
vedlikeholdsavgift som styret fastsetter.
20.2 Arbeidsgruppeleder skal lede medlemmene i dugnad og sørge for at foreningens eiendeler
vedlikeholdes etter beste skjønn. Dugnadsleder innkaller og søker å fordele dugnaden så
rettferdig som mulig.

21.

Merkedager
01. januar
01. mars
01. mai
18. mai
01. juni
01. juli
27. september
15. oktober
01. november

22.

- Oppstart søknadsvindu for ungdomsplass og sommerlagring av båthenger
- Betalingsfrist for kontingent og bryggeleie
- Liste over vaktsjefer og nattevakter skal være klar
- Offisiell oppstart av båtsesongen og ordning med nattevakter
- Siste frist for å fjerne opplagshengere etc.
- Oppstart søknadsvindu for vinterlagring av båt
- Offisiell avslutning av båtsesongen og ordning med nattevakter
- Vannet stenges av og toalettene låses
- Siste frist for fjerning av fortøyninger og tau

Medlemssystem
22.1 Andelva Båtforening har valgt Havneweb som medlemsregister og
dokumenthåndteringssystem.
22.2 Medlemmer må sørge for at de til enhver tid har riktig informasjon liggende i Havneweb.
Spesielt viktig er det at epost og mobilnummer er korrekt og oppdatert da vi bruker dette til all
kommunikasjon. Båtforeningen er ikke ansvarlig for eventuelle konsekvenser rundt
medlemskapet med bakgrunn i feil informasjon i Havneweb.
22.3 Alle medlemmer plikter å sette seg inn informasjon som legges ut under «dokumenter» i
Havneweb og da spesielt våre lover og havnereglement. Ved å betale utsendt faktura for
Medlemskontingenten for gjeldende sesong, godtar medlemmet de gjeldende lover og
Havnereglement.
22.4 Annen viktig informasjon vil bli sendt ut på SMS, epost, «Nytt fra Havna» i Havneweb eller på
Facebook. Viktigheten av infoen avgjør informasjonskanal.

23.

Avtale Vorma Båtforening
18.1 Andelva Båtforening og Vorma Båtforening har en gjensidig avtale om lån av plass i hverandres
hjemmehavner.
18.2 Andelva Båtforening disponerer 2 båtplasser ved brygge i Vorma. For å benytte seg av dette
tilbudet må det sendes en forespørsel til post@andelva.no Først til mølla-prinsippet gjelder
her.
18.3 Vorma Båtforening disponerer tilsvarende 2 båtplasser i Merra Båthavn

24.

Gjeldende priser for sesongen 2021

Kontigenter/Gebyr
Årskontingent
Ungdomsplass
Standardgebyr
Ikke møtt til vakt

2.700.1.350.4.000.4.000.-

Innskudd
Bryggeplass 2,5 m
Bryggeplass 3,0 m
Bryggeplass 3,5 m
Bryggeplass 4,0 m
Bryggeplass 4,5 m

19 200
21 600
24 000
33 600
36 000

Bryggeleie Merra, totalt
Bryggeplass 2,5 m
600.Bryggeplass 3,0 m
900.Bryggeplass 3,5 m 1 700.Bryggeplass 4,0 m 2 300.Bryggeplass 4,5 m 2 600.-

Bryggeleie
600.900.1 200.1 500.1 800.-

Bryggestrøm
0.0.300.300.300.-

Vann
0.0.200.200.200.-

Bryggeleie Borgerstøa, totalt
Bryggeplass 2,5 m
600.Bryggeplass 3,0 m
900.Bryggeplass 3,5 m 1 200.-

Bryggeleie
600.900.1 200.-

Avgifter
Sommerlagring av henger
Vinteropplag av båt på land
Nøkkelbrikke
Purregebyr

1 000.- (kun tillatt i Merra Båthavn)
1 000.- (gjelder begge havner)
200.- (gjelder fra første brikke)
70.-

8 m utrigger/doble flytere
0.0.0.300.300.-

8 m utrigger/doble flytere
0.0.0.-

