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§1

Foreningens navn er Gressvik Båtforening med
initialene G.B.F. Foreningen ble stiftet
4.4.1938. Foreningen er registret i
Brønnøysundregistrene "Enhetsregisteret" fra
februar 2009. Organisasjonsnummeret til G.B.F. er
993774146.

Unntak fra denne bestemmelsen er innskudd
for flytebryggeplass som nedskrives med. 1/3
av innskuddsbeløpet ved overtagelse og
deretter med 1/3 pr medlems år for
båtplasser opp t.o.m. 4 meters bredde, og
1/5 av innskuddsbeløpet ved overtagelse og
deretter med 1/5 medlems år for båtplasser
over 4 meters bredde. Restbeløp utbetales
ved oppsigelse av båtplass. Medlemsåret i
foreningen er å oppfatte som perioden
mellom to årsmøter. Det påligger medlemmet
selv å gjøre seg kjent med gjeldende regler og
vedtekter i foreningen. Regnskapsperioden for
foreningen er å regne fra 1/1 til 31/12.

§2

Foreningens formål er å arbeide for en god båthavn
og et godt sosialt miljø.
Arbeide for gode fortøynings- og
opplagsplasser, føre tilsyn i havneområdet,
vedlikeholde brygger, klubbhus, kran samt annet
utstyr i foreningens eie, bidra med å ivareta
friluftsområder og annet av felles interesse.

§4

Styret kan i spesielle tilfeller ekskludere
medlemmer fra foreningen. Vilkår som kan
medføre eksklusjon er:
- Manglende innbetaling kontingent, innskudd,
og ilagte gebyrer innen fastsatte frister
- Etter brudd på foreningens lover, og andre
skriftlige pålegg fra styret, etterfulgt av 1
§3
skiftelig, og 1 muntlig advarsel.
Enhver med fast bopel i Norge kan søke medlemskap i Dette gjelder ikke ekskludering av
foreningen. Søknaden sendes skiftelig til styret.
medlemmer på grunn av utestående
Medlemskap oppnås først etter innbetaling av den til fordringer, dette er beskrevet i §8.
enhver tid gjeldende medlemskontingent.
En eksklusjon skal meddeles medlemmet
Medlemskapet er personlig og gjelder kun for den
skriftlig, og eventuelle båt(er) skal fjernes fra
personen det er utstedt på. Utmelding av foreningen brygge plassen umiddelbart. Medlemmet
er gyldig først etter skiftelig melding til styret, og
mister sin ansiennitet, og eventuelt innbetalt
betinger ikke tilbakebetaling av innbetalt
innskudd, bryggeavgift, og
medlemskontingent ev. bryggeavgift, innskudd og ev. medlemskontingent. Ved søknad om nytt
andre ilagt avgifter.
medlemskap etter eksklusjon, skal alle
utestående fordringer være betalt i sin helhet
til foreningen, og søknad om nytt medlemskap
skal godkjennes av styret på forhånd.

Medlemmer uten båtplass, som ikke betaler
medlemskontingent innenfor fastsatt frist, blir
slettet fra medlemsregistret uten skriftlig
varsel. Medlemmer med båtplass blir varslet
skriftlig ved eksklusjon.

§5

Foreningens høyeste myndighet er
Generalforsamlingen, som avholdes hvert år i
løpet av mars måned. Innkallelse skjer med
minst 3 ukers varsel ved kunngjøring i sosiale
medier, hjemmesider, SMS og e-mail. Styret
må påse at de som ikke nås ved bruk av disse
mediene for tilsendt innkallelsen ved brevform.
Det er kun medlemmer med båtplass som har
tale- og stemmerett. Medlemmer uten
båtplass har talerett, men ikke stemmerett.
Styremedlemmer har alltid stemmerett. I alle
saker skal vedtakene, for å være gyldige, være
fattet med flertall av de avgitte stemmene simpelt flertall - når ikke annet er bestemt i
loven. Skriftlig valg foretas hvor
det er foreslått flere kandidater enn det som
skal velges, enten det er innstilling fra
valgkomité eller fra benkeforslag.
Forslag som ønskes behandlet på
Generalforsamlingen, må være innsendt til
styret senest 14 dager før
Generalforsamlingen avholdes. Disse sakene
vil bli publisert på hjemmesiden
www.gressvikbf.no og i klubbhuset etter at
siste styremøte, før årsmøtet, er avholdt.
Generalforsamlingen skal behandle:
1. Åpning
2. Godkjenning av innkallelse og saksdokumentene
3. Godkjenning av stemmeberettigete
4. Valg av dirigent, referent og to representanter til
undertegning av protokoll

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Lese foregående Generalforsamlings protokoll.
Behandle årsmelding fra styret
Behandle regnskapet i revidert tilstand
Behandle innkomne forslag
Fastsette innskudd/gebyrer/kontingenter
Vedta drifts- og investeringsbudsjett
Valg av styre med: Styreleder, nestleder,
sekretær, kasserer, havnesjef,
materialforvalter, og varamann.
Videre skal velges 2 revisorer, med en
varamann, og medlemmer til de
enhver tid aktuelle komiteer.
12. Styret innstiller for Generalforsamlingen
tre medlemmer til valgkomité.
Generalforsamlingen velger valgkomité.

13. Utdeling av hedersbevisninger, ærestegn
og gaver.
14. Avslutning
I tilfellet stemmelikhet avgjøres valget ved
loddtrekning.
Etter at Generalforsamlingen er hevet
avholdes det medlemsmøte, hvor styret
informerer om spesielle saker eller aktuelle
problemstillinger drøftes på et generelt
grunnlag. Medlemsmøtet har ingen
avgjørelses myndighet, men kan initiere at
saker fremmes til behandling i styret.
I spesielle saker kan styret innkalle til
Ekstraordinær Generalforsamling. Denne skal
varsles skriftlig til alle medlemmene med
minimum 3 ukers varsel, innkallingen skal
inneholde en redegjørelse for de sakene som
skal behandles. Medlemmer som ikke møter på
ekstraordinær Generalforsamling kan avgi
skriftlig forhåndsstemme som gjelder ved
stemmetelling. Avstemming på ekstraordinær
Generalforsamling krever 2/3 flertall.

§6

Styret består av 6 medlemmer, styreleder,
nestleder, sekretær, kasserer, havnesjef og
materialforvalter. Styreleder velges for 1 år,
de øvrige for 2 år. Til styret velges 1
varamann med tale og møterett. Varamann
har ikke stemmerett dersom alle
styremedlemmene er til stede. Ved
stemmelikhet gjør styreleders stemme
utslaget. Styreleder sammen 1 av styrets
medlemmer tegner foreningen. Styreleder er
styrets representant utad. Styre har den
administrative myndighet, bestemmer over
klubbhusets anvendelse, besørger alle
løpende forretninger og har ansvar for å
ivareta foreningens tarv i henhold til
årsmøtevedtak og budsjett. Ved skade/havari
på materiell/utstyr/havneanlegg, eller andre
uforutsette vedlikeholdsbehov har styret
anledning til å foreta investeringer/innkjøp
utover budsjettrammene.

§7

Generalforsamlingen bestemmer hvor mye
som skal betales i medlemskontingent,
bryggeavgift, innskudd, godtgjørelse for
arbeidsinnsats og ev. andre avgifter. Alle
medlemmer betaler årlig kontingent.
Medlemmer med fast båtplass betaler en fast
årlig plassavgift som også dekker bruk av kran,
vogner, opplagsplass og annen redskap som
stilles til disposisjon for medlemmene. Ethvert
medlem av hovedstyret er fritatt fra å betale
leie for båtplass, båtopplag, bruk av kran og
traktor, og strømforbruket til båten.
Medlemmet kan ha muligheten til å bidra med
arbeidsinnsats etter behov fra klubbens sin side og
får godtgjørelse for dette. Medlemmer som har
gjennomført kranvakt, traktorvakt og eventuelt

vedlikeholdsarbeider fra Arbeidskomiteen, hus
komiteen, bobleanleggskomiteen og
materialforvaltere har krav på en godtgjørelse.
Ethvert medlem med fast båtplass er forpliktet
til å utføre: Pålagte vakttjenester
havneområdet, forpliktelser GBF påtar seg, i
samarbeide med kommunen eller
friluftsorganisasjoner, og lignende aktiviteter
som foreningen mener gagner medlemmenes
felles interesser. Alle forpliktelser gjelder pr
båtplass. Medlemmer av hovedstyret er fritatt
for dette. Foreningens midler anvendes etter
generalforsamlingens bestemmelser.

§8

Alle avgifter, kontingenter, eventuelle gebyrer
skal betales i henhold til tilsendte faktura, og
betalingsfristen som er spesifisert på
fakturaen skal overholdes. Medlemmer som
ikke betaler etter en gangs purring ekskluderes.
Medlemmer som ikke møter til innkalt
vakttjeneste, eller uteblir fra andre forpliktelser
ilegges et gebyr fastsatt av
Generalforsamlingen. I tillegg til gebyret blir
medlemmet satt opp med ny vakt.

§9

Medlemmer som ønsker båtplass må sende
skriftlig søknad til styret, som foretar tildeling
etter medlemmets ansiennitet. Dette gjelder
både faste båtplasser, og strøplasser. Ved
tildeling av båtplass plikter medlemmet å
betale innskudd, kontingent, og eventuelt
andre avgifter før medlemmet får anvist sin
båtplass. Det tildeles kun 1 båtplass pr
medlemskap. Medlemmet må kunne
dokumentere og være bosatt i innenfor
Fredrikstad Kommune.

Medlemmet skal ved tildeling av båtplass
dokumentere at han eier båten som legges i
den aktuelle plassen. Skrogstørrelsen på
båter som kan tildeles båtplass er uten unntak
begrenset oppad til 15 meter, inklusive
baugspyd, badeplattform, pullpit, jolle i
daviter etc. Dersom medlemmet ikke kan
benytter foreningens kraner eller båttraller på
grunn av størrelsen og/eller tyngden på båten
må disse benytte eksterne mobilkran eller
lignende uten fradrag i kontingent eller annen
kostnad for foreningen. Ved tildeling av
båtplasser på flytebrygge gjelder følgende
prioritering:
1. Medlemmer som allerede
flytebryggeplass, og bytter til annen båt som
krever større/mindre plass
2. Medlemmer som ønsker flytebryggeplass
tegner seg på egen venteliste. Eldste dato
påført på listen får tildelt første ledige plass
som har aktuell størrelse for medlemmets
båt.
Av hensyn til medlemmenes felles trygghet i
havna, skal medlemmenes båter minimum
være ansvarsforsikret. Båteier må selv sørge
for forsikring som dekker eventuelle skader
ved opptak og utsetting. Ved salg av båten
disponerer medlemmet plassen inntil 1 år,
dersom hensikten er å anskaffe ny båt som
passer i den aktuelle plassen. Melding om
dette skal for å kunne gjøres gjeldende gis
skriftlig til styret. Styret kan gjøre unntak fra
tidsfristen på 1 år. Båteier må akseptere og
skifte til tilsvarende plass dersom
styret/havnesjef så bestemmer. Båteier kan
ikke låne ut sin båtplass til andre uten etter
avtale med havnesjef.

Blir båtplassen ubenyttet i sesongen i minst
14 dager, skal dette meddeles havnesjefen,
som i så tilfelle kan benytte plassen kortvarig
til strøplass eller besøkende i havna. Båteiere
som gjennom deler av, eller hele sesongen ikke
kommer til å benytte plassen skal
uoppfordret og snarest meddele dette til
styret eller havnesjef. Salg av farkost betinger
ikke at båtplassen medfølger. Oppsigelse av
båtplass for kommende år skal meddeles skriftlig til
styret før 1. desember, hvis det ikke foreligger en
oppsigelse vil leie av båtplass automatisk fornyes
og båteier vil bli fakturert for båtplass leie det
kommende året. Etter siste organiserte
opptaksdato disponerer havnesjef ledige
brygge plasser. Flytting av båter skal avtales
med havnesjef.

§ 10

Hver båteier plikter å holde forsvarlige
fortøyninger, og tilstrekkelig med egnede
fendere som skal godkjennes av havnesjef.
Pålegg om utskiftninger må etterkommes
omgående. Hver båtplass skal ha faste
fortøyninger tilpasset båten/båtplassen.
Fortøyninger skal tilpasses slik at båten ikke
hindrer sidemannens frie ferdsel ut og inn av
sin plass. På peleplasser skal
ankerfester/fangliner forsynes med lodder og
fjærer slik at båten forblir innenfor den
tildelte plass, og at fortøyningsfester ikke
belastes unødig. Fortøyninger skal fjernes
etter at
båten er tatt ut av plassen om høsten,
eller festes slik at de forhindres fra å fryse
fast i isen, og derav skader
fortøyningsfester i brygge/peler.

Styret/havnesjefen har rett til å kappe
fortøyninger som bedømmes å kunne skade
brygge/peler. Joller/lettbåter kan plasseres
innenfor den tildelte båtplass etter avtale med
havnesjefen, men ikke mellom egen og
sidemannens båt.
Bruk av strøm til elektrisk verktøy og
lignende, og til ladning av batterier tillates
inntil 3 dager. Ledninger som ligger om bord
utover dette uten avtale vil bli fjernet av
styret/havnesjef. Bruk av strøm til
belysning/oppvarming av båter skal avtales
med havnesjef. Medlemmet vil bli fakturert
Sitt strømforbruk skjønnsmessig ut ifra
aktuell pris.

§11

Ved dødsfall overføres automatisk
medlemskap med full ansiennitet og ev.
båtplass vederlagsfritt til ektefelle eller
samboer med skriftlig samboerkontrakt.
Båtplasser kan også overføres til
barn/svigerbarn skriftlig, forutsatt at disse blir
medlem av foreningen, betaler innskudd og
avgifter samt er bosatt innenfor Fredrikstad
kommune. Ansienniteten for barn/svigerbarn
gjelder fra deres innmeldingsdato som
medlem. Restinnskudd for flytebrygge plass
tilbakebetales tidligere eier, og nytt innskudd
betales av ny eier.

§12

Alle båteiere plikter å føre tilsyn med sine
båter. Ved sterk vind eller unormal vannstand
plikter båteiere å forsikre seg om at båten
ligger trygt. Dette gjelder både i brygge
plassen, og ved opplag på land. Eiere er
erstatningspliktige dersom det påføres andre
båter eller bryggeanlegget skader. Dersom
skadevolder ikke er villig til å erstatte skadene
skal dette skriftlig meddeles styret, som vil
vurdere skadeomfanget, og eventuelle
konsekvenser for medlemskapet. Ingen må
unødig oppta kaiområder som er beregnet for
opptrekk/utsetting av båter, iland- og ombord
stigning, lessing av varer, fylling av vann etc.
Det er strengt forbudt å kaste avfall, pumpe
oljerester på sjøen eller tilgrise havneområdet
på annen måte. Spillolje, avfall, brukte
batterier, og lignende skal deponeres i
merkede beholdere/fat plassert i foreningens
miljøstasjon.

§13

Av hensyn til naboer og beboere i
båthavnen er det et absolutt forbud mot å
bruke støyende verktøy som f eks slipe- og
pussemaskiner, poleringsmaskiner,
vinkelslipere, og lignende på søndager og
helligdager før kl 12.00, og på alle dager
etter kl 21.00. For øvrig skal det vises
tilstrekkelig hensyn til naboer ved bruk av
særlig støyende verktøy, og slik bruk skal
søkes lagt til hverdager eller begrenses kun
til korte perioder. Bruk av el. varmeovner
ombord i båtene skal avtales med
havnesjef/styret, og kun typegodkjente ovner i
god tekniskstand er tillatt brukt. Ved
vinteropplag må båteier godta den plass
havnesjef/kranvakter anviser.

Dersom spesiell opplagsplass ønskes må dette
tas opp med havnesjefen. Båteiere plikter å
holde eget underlegg og støttebukker som er
solide og tilpasset båtens størrelse, skrogform
og tyngde. Alle Båthengere som stå på GBF sitt
område skal merkes med navn og være malt i lys
grå farge. Støttemateriell/underlegg/krybber og
båthengere skal være godt stemplet mot
bakken, og sikres mot utglidning ved
springflo. Båteiere har krav på fornuftig
avstand mellom båtene, og
minimumsavstand er 0,6 m. Hver båteier er
ansvarlig for å rydde opplagsplass for eget
materiell etter sjøsetting. Båter som av
gyldig grunn ikke blir sjøsatt må flyttes etter
havnesjefens anvisning. Opplagsmateriell
som ikke er fjernet fra opplagsplassen innen
15.juni vil bli fjernet fra foreningen uten
varsel. Båter som ikke tilhører
medlemmer av GBF kan maks ligge i
opplag hos GBF i 8 måneder, og for de
som ikke har båtplass kan maks ligge
på vinterplass i havna fram til
søndagen før palmesøndag eller
senest 1.apil ved sen påske. Ved
overskridelse vil advarsel sendes ut
med 3 dager frist til fjerning av båten.
Etter fristen er utløpt vil GBF kontakte
offentlige etater for hjelp til fjerning av
båten, kostnader som påløper ved
dette vil i sin helet bli belastes båteier.

§ 14

Gressvik Båtforening registrere følgende
personopplysninger om sine medlemmer: Navn,
adresse, mobilnummer, epost-adresse, fødsels
dato og båtplass i våre databaser.

Følgende personopplysninger vil bli delt med
båtforbund / forening som GBF er medlem og i
tillegg være tilgjengelig for andre medlemmer av
GBF: Navn, adresse, mobilnummer, epost-adresse
og båtplass. Dette gjøres for at GBF skal kunne
bruke felles web-baserte havneadministrasjons og
medlemssystem, slik at alle medlemmer kan få tildelt
medlems-nummer og dra nytte av alle
medlemsfordeler GBF har i forbund / forening. Hvis
det ikke er ønskelig at personopplysninger deles, må
dette meldes skriftlig ifra til GBF.

§ 15

Forandring av disse lover kan kun skje vedtas
av en ordinær generalforsamling med 2/3
flertall av de fremmøtte medlemmer.

§16
Denne foreningen kan ikke oppløses med
mindre minst 2/3 av de fremmøtte
medlemmer på en ordinær generalforsamling
stemmer for dette. Dessuten må
Generalforsamlingen bestå av minst 2/3 av
foreningens medlemmer. Dersom
Generalforsamlingen ikke er
beslutningsdyktig må saken utsettes til neste
ordinære generalforsamling hvor saken
avgjøres med 2/3 flertall, uansett hvor mange
medlemmer som stemmer. Ved eventuelt
opphør tilfaller foreningens midler en veldedighets
forening tilknyttet båt og sjøliv. Forslaget om hvem
veldedighet det skal gå til legges fram for
generalforsamlingen av styret for avstemming under
behandling av opphøret.

