BRYGGEREGLEMENT

gjeldene fra 2008.

1.

Medlemmer har så langt det er plass, rett til å fortøye jolle på inntil 10 fot (3,3m) på plass som anvises
av havnesjef. Det kreves ingen avgift (De første plassene på hver side av brygga etter inngangporten).

2.

Ved framleie er det den som leier plassen som selv skal bruke den. Plassen tillates ikke leid videre av
en som leier en plass.
Det er ikke tillatt å benytte bryggeanlegget til forretningsmessig bruk. Det er kun privatpersoner som
kan benytte bryggeanlegget til sin egen båt.
Ved framleie skal styret årlig informeres om hvem som benytter plassen.

3.

Brygga må ikke nyttes som lagerplass. Medlemmer som ønsker å utføre monteringsarbeider eller
forandringer på egen båtplass må søke tillatelse av styret. Det kan ikke gis tillatelse til arbeid som
forringer eller virker skjemmende på brygga. Avfall må ikke legges i området.
Vis hensyn når du ferdes på vannet. Unngå hekkbølger og motorstøy som kan virke sjenerende.

4.

Port og bod skal være låst. Nøkkel kjøpes hos havnesjef. Boden kan nyttes til innlåsing av utstyr så
langt plassen tillater, rimelig fordelt på de medlemmer som har behov for det.
Havnesjefen kan påtale og eventuelt be om fjerning av utstyr som er til ulempe for andre medlemmer.

5.

Nærmeste offentlige parkeringsplass er på Granholmen. Motorkjøretøy må ikke nyttes på veiene som
fører til Berganbukta Båtforening. Dette gjelder Grunnvikveien, Langeskjærveien og Båtstangveien.

6.

Båtene ved brygga skal være ansvarsforsikret. Styret kan på forlangende få oppgitt medlemmets
forsikringsselskap.

7.

Båtene ved brygga skal fortøyes for storm. Det må benyttes minst 4 fortøyninger på hver båt. I hver
fortøyning skal det være gummidemper eller lodd.
Fjærer må ikke benyttes da de kan fremskaffer sjenerende lyd. Havnesjefen gir veiledning. Punktet
gjelder for alle båter unntatt jolleplassene (pkt. 1).

8.

Strandområde innenfor bryggene kan benyttes til vinteropplag av mindre båter. Båtbukker og annet
utstyr som benyttes ti opplag skal fjernes når båten sjøsettes. Havnesjefen kan gi påbud som skal
etterkommes.

9.

Det etableres vaktordning i tiden mai til september. Medlemmer som ikke kan stille opp må selv ordne
vikar eller bytte med et annet medlem. Aldersgrense for vaktmannskapet er satt til 18 år.
Medlem som ikke stiller på vakt vil bli ilagt et uteblivelsesgebyr på kr 2.000,-.

10.

Styret er behjelpelig med omplassering av båter når det er hensiktmessig på grunn av størrelse og
dybdeforhold i havnen.

11.

Det er satt følgende anbefalt maksimale størrelse på båt i de forskjellige båtplasser :
Når båt er ferdig fortøyd skal den ikke stikke mer enn 1,5 meter ut over bommens ende.
Til båtens lengde hører ikke badeplattform, baugspyd og lignende.
Det skal være klaring mellom båt og bryggas utligger. Benyttes fender mellom båt og utligger skal
fender henge fritt.

12.

Det elektriske anlegg på brygga er kun dimensjonert for lading av batteri og bruk av mindre elektrisk
håndverktøy. Det er kun tillatt å benytte godkjent skjøteledning til utendørs bruk. ”Rød plastledning”
eller tilsvarende som kun er godkjent til innendørs bruk vil bli fjernet uten varsel. Dagens forskrifter
krever godkjent gummikabel på minst 2,5 mm²

13.

Skade på bryggeanlegget hvor det er en klar årsakssammenheng mellom skade og bruk av båtplassen
kan bli krevd dekket helt eller delvis av det medlem som er tildelt båtplassen.
Dette gjelder spesielt der båtens størrelse overskrider maksimal anbefalt lengde og bredde.

14.

Muntlig pålegg gitt av havnesjef eller styremedlem som ikke blir fulgt opp innen avtalt frist vil bli gjentatt
skriftlig i brev fra styret. I brevet skal det i tillegg være følgende ordlyd: ”Du gjøres herved oppmerksom
på at pålegget må utføres inne oppgitt dato for at ditt medlemskap og rett til båtplass i Berganbukta
Båtforening ikke skal opphøre”. Se Vedtektenes § 13.

