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Søknad om BYTTE AV BÅT eller båtPLASS
I hht. Havneinstruksen skal det søkes ved endring av medlemsforhold /-båt.
Styret skal til enhver tid holdes skriftlig underrettet om endringer i det enkelte medlems forhold til foreningen, så som kjøp – salg
og bytte av båt, overgang til medlemskap uten båt, adresseforandring og lignende.
Bytte til større båt: Dersom dette krever ny, større plass, må det søkes på forhånd. Søknaden må godkjennes av styret ved havnesjefen, før båten legges i anlegget.....
Bytte av båtplass: Det gis ikke anledning til at medlemmene bytter båtplass seg imellom eller flytter utriggere uten samtykke av
havnesjefen.
Vedtekter:
§ 8. M
 edlemmenes plikter
Pkt 7. Salg av båt – Medlemmet skal, før han/hun selger sin båt, ordne sitt økonomiske forhold til foreningen. Medlemmet
hefter for alle påløpne kostnader helt til båten er fjernet.
§ 6. B
 etaling av kontingenter / gebyrer / elektrisk strøm
Pkt 5. – Medlemmer som skifter bryggeplass i løpet av sesongen blir belastet kontingent etter bredeste plass. Medlemmer som
er uten båt et helt kalenderår, blir belastet for grunnbeløpet…....
§ 3. M
 edlemskap
Pkt 2. – Båten skal forevises og godkjennes av styret ved havnesjefen.

Dato:
Medlemmets navn:

Medl. nr.:

NY BÅT:
Kjøper ny båt denne sesongen

Kjøper ny båt senere i sesongen. Sender melding når det blir aktuelt

Båttype:			

Lengde (m):

Skipsnavn:				

Vekt (hvis over 5 tonn)

VHF/Selcall

Jolletype:

Jollereg. nr.:

Reg.nr. i nytt båtreg.:		

FORSIKRING
Båten er:
(kryss av)

Reg.nr. i gml. båtreg.:		
Ansvarsforsikret:

Ja

Nei

Snart			Plassering

Kaskoforsikret:

Ja

Nei

Snart

Forsikringsselskap:								

Største dybde:

i anlegget:

Ønsker å bli liggende på gammel plass
Trenger mindre plass
Trenger større plass

								

Ev. har ikke båt fra før

GAMMEL BÅT:
Båttype:			
Bryggeplass:		

Bredde:

Slipp

(trenger da ikke fylle ut resten av skjemaet)
Reg.nr. i nytt båtreg.:

Reg.nr. i gml. båtreg.:

Lengde (m):

Bredde:

Kjøper er :

 åten er solgt og ligger ikke i		
B
foreningens anlegg
 åten er ikke solgt og ligger i		
B
foreningens anlegg:		
NB! Kontakt havnesjef snarest!		

Ikke medlem		

Medlem

Dersom kjøper er medlem, oppgi:
Kjøpers navn:						

Medl. nr.

