Lura båtforening
Pb 410
4304 Sandnes

Sandnes, 24. januar 2021

Til Medlemmene i Lura båtforening
Årsmøte 2021
Det innkalles med dette til ordinært årsmøte 2021. På grunn av Corona-pandemien vil årsmøtet i år
avholdes digitalt i perioden 8. til 16. februar. Du vil få tilsendt en SMS med påloggingsinformasjon når
“møtet” starter. Inne i årsmøteportalen kan du navigere fra sak til sak, gjøre deg kjent med
dokumentasjon, komme med kommentarer, lese styrets innstilling og avgi din stemme – For, Mot eller
Blankt.
Dagsorden
Sak1
Sak2
Sak3
Sak4
Sak5
Sak6
Sak7
Sak8
Sak9

Åpning av møte
Årsberetning 2020
Årsregnskap 2020
Kontingenter/prisliste 2021
Budsjett og presentasjon av arbeidsprogram 2021
Innkomne forslag
Valg av revisor 2021
Valg av medlem til valgkomite 2021
Valg av styreverv

Årsberetning, regnskap 2020, budsjett 2021, arbeidsprogram 2021 og forslag til prisliste 2021 er også vedlagt i
denne innkallingen.
Forslag til saker for årsmøtet fra medlemmene, må være Styret i hende senest søndag 7. februar 2021 kl.
18.00.
Send e-post til: sekretar@lura-bf.no
Du kan når som helst i «årsmøte-perioden» kommentere den enkelte sak direkte i den digitale løsningen. Du er
også velkommen til å stille spørsmål knyttet til årsmøtesakene via e-post; sekretar@lura-bf.no.
Styret vil kommentere og svare deg så raskt det lar seg gjøre.
Styret vil være tilgjengelig for medlemmene via videomøte tirsdag 9. februar og 16. februar kl. 18.00 – 19.30 for dem som ønsker å stille spørsmål. Vi har valgt plattformen «Zoom» til dette formålet.
Du trykker på lenken til høyre for å bli med i møtet: VIDEOMØTE MED STYRET LBF
Du havner først i et venterom, inntil møteleder slipper deg inn i portalen. Vær tålmodig ;-)
Samtidig vil også klubbhuset være åpent, og styremedlemmer er tilgjengelig for spørsmål.
Litt om «Zoom»:
Her finner du en forklaring på hvordan «Zoom» virker. Fint om du gjør deg kjent med prosedyren. Når du
klikker på lenken over, vil nettleseren din åpne seg og «Zoom» vil starte nedlasting, dersom den ikke allerede er
installert. «Zoom Client» kan alternativt lastes ned herfra.
Lykke til!
Denne innkallingen sendes på e-post til alle våre medlemmer. Den henges i tillegg opp i klubbhuset. Det vil ikke
bli sendt innkalling pr. trad. postgang.

Vedlegg:
1. Årsberetning
2. Årsregnskap 2020
3. Kontingenter/prisliste 2020
4. Budsjett/Arb.prg 2021
5. Innkomne forslag

Med hilsen Lura båtforening
For Styret
Ottar-Andre Frøystad
Formann

Side - 1

s. 2
s. 9
s.16
s.17
s.19

ÅRSBERETNING LURA BÅTFORENING 2020

Vedlegg 1

Generell info
Generelt fra havnesjef
Medlemmer:
Pr 31.12.20. har foreningen 457 medlemmer.

Vi disponerer nå:
175 båtplasser på sjø fordelt på 609 meter brygge. Av disse har 142 plasser strøm.
25 plasser er satt av til helårsleie for båt på land/m henger
25 plasser er levert tilbake til Sandnes Havn

Venteliste og tildeling av båtplasser:
I 2020 ble det tildelt båtplasser til 18 medlemmer fra ventelisten.5 medlemmer har byttet plass
internt/justert båtplass.
Gjennomsnittlig medlemskaps-ansiennitet på tildelte plasser i 2020 var ca 5 år.
Ventelistefunksjonen på hjemmesiden med oversikt og mulighet for fornying av søknad,
fungerer greit.
Vi presiserer at det er ansiennitet som er retningsgivende for tildeling og at det gjelder alle
båtplasser i Lura båtforening. Faktorer som båtens bredde, dybde og tyngde vil kunne endre
rekkefølgen for hvem som blir tildelt den neste ledige plassen.

Ledige plasser:
Ved utgangen av 2020 er det registrert 44 medlemmer på venteliste. Det er registrert 10 ledige
plasser som vil bli tildelt i første kvartal.

Forenings lover:
Vi sender mail til medlemmer som Styret mener ikke er aktive båtbrukere og vi kommer til å
fortsette med det. Vi ønsker å forvalte plasser og drive havnen i henhold til foreningens lover
(§20). En aktiv havn er viktig for miljøet og samholdet i foreningen.
For bedre å kunne utnytte havnenes midlertidige ledig kapasitet skal medlemmene rapportere
inn til havnesjef eller styret når de ikke kommer til å benytte båtplassen over tid (§11). Dette
gjøre det enklere å tilby medlemmer en midlertidig plass.

Båthengere og båter på land:
Det kan til tider være ganske utfordrende å vite hvem som eier båthengerne og båter som er
parkert/hensatt på området. ALLE båthengere og båter på land skal merkes med navn og
telefonnummer. Det holder ikke med registreringsnummeret. Hengere og båter som ikke
tilfredsstiller disse kravene vil bli bøtelagt eller fjernet fra området uten forvarsel. Dette
gjelder også de som har fått tildelt fast plass. Det er kommer i år forslag om gebyr på parkerte
hengere.
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Søppel og oljeretur
Vi har to kontainere for søppel/restavfall. Her skal det ikke kastes spesialavfall. Når lokket på
kontaineren ikke går igjen, er det dessverre fullt – og du må ta bosset ditt med deg hjem! Slik
er det bare.
Oljeretur: Fortsatt setter medlemmer igjen kanner, kar og batterier inne i miljøboden (!?)
Beholderne her inne er godt merket og burde ikke være til å misforstå. Batterier skal leveres
til mottak (Biltema eller IVAR).
Vi finner det urimelig at styret må tømme spesialavfall som medlemmene setter fra seg.

Overvåking:
Området i Luravika er overvåket 24/7. Vi får skriftlig rapport hver måned fra vaktselskapet.

Klubbhus:
Bruk av toalett når man kommer utenfra; bruk gjestetoalettet med inngang på nordsiden.
Når man skal inn i klubbhuset, vennligst benytt inngang til verkstedet på vestsiden, - mtp
renhold. Trekk for gardiner og slukk lys når du forlater huset.
PS Trekk ekstra godt i døren, for å sikre at den går i lås.

Østmolo:
Veien ut på østmoloen skal kun benyttes når en har behov for varetransport. Stopp kun for avog pålessing. Parkering forbudt!

Saker behandlet av Styret i 2020
Det er avholdt 9 styremøter i 2020.
Medlemssaker
• Planlegge/arrangere årsmøte/medlemsmøte
• Organisering av dugnader
• Varsling ved springflo – håndtering av båter som ikke ettersees.
• Håndtering av «bomfaste» biler - fjernbetjening
• Håndtere «låning» av nøkkelkort og mastekran – vannscooter-trafikk i havnen
• Ubrukte båter – tar opp plass i havnen – vi ønsker å få til bedre «flyt».
Håndheving av §20 – passiv bruk av båt – brev er sendt medlemmer – oppfølging.
• Vedlikeholdskrav til båter som ligger i havnen – brev er sendt med krav om
dokumentasjon på vedlikehold til enkelte medlemmer. Vanskjøttede båter vil kunne
utgjøre en miljøtrussel.
• Utstede bøter for manglende oppmøte dugnad
• Ulovlig framleie av båtplasser
• Håndtere innmeldinger, ventelister, faktureringer/purringer, utmeldinger,
kontingent, vakt, båtplass, strøm, lagring på land, vinteropplag, plassleie, innskudd
etc.
• Gjennomgang av båtplasser/eierskap opp mot databasen, tildeling og forflytting
• Håndtere hensatte/feilparkerte/feilmerkede hengere
• Administrere heising og sikring av båter til vinteropplag.
• Håndtere ikke-overholdte tidsfrister for båter på land.
• Oppdatering av hjemmeside/admin-system
Side - 3

Sandnes gjestehavn
• Håndtere stadige endringer i planer for Vågen med konsekvenser for LBF
• Avvikling av gjestehavn i Sandnes og overdragelse av leieplasser i Sandnes til
Indre Vågen småbåtforening. Vann og strøm avviklet. GoMarina overført til SH.
• Administrere leietakere i Sandnes utenfor sesong
• Overføring av Securitas-avtalen til Sandnes Havn
Luravika
• Planer om utvidelse av Luravika – samtaler med Sandnes Havn, Sandnes kommune
og befaring med Marina Solutions i Luravika
• Vakttjeneste – oppfølging av Core Security
• Håndtere innbrudd i klubbhus
• Ferdigstilling av klubbhus, montere inventar, organisere vaskehjelp, bygge
platting/rampe etc.
• Legge til rette for utleie av klubbhus
• Flomskade på elektrisk nett. Feilsøking/reparasjon av strømnett og lys langs
bryggene. Oppdaget spikerhull i kabler. Rapport fra elektriker kommer.
• Forsikringssak knyttet til elanlegg ved stormflo - oppfølging
• Vedlikehold bygninger, verktøy etc.
• «Treffpunkt Luravika» – styrerepresentant er tilgjengelig på klubbhuset i Luravika
tirsdager mellom kl. 18.30 og 19.00 i perioden 15. april - 20. juni og 15. august –
15. september. Ellers i året - 1. tirsdag i måneden.
• Drift av Miljøstasjon - søppel/spesialavfall. Fremdeles «slurvete» bruk av
miljøstasjon
• Organisering/reparasjon av slipp
• Reparasjon av høytrykkspyler og nytt spylerhus.
• Håndtere feilparkeringer
• Sertifisering og service av mastekran
• Åpne/stenge vann. Vi har nå fått innendørs vannmanifold, montert i klubbhuset
• Regnskapsgjennomgang
• Lage arbeidsplan for 2021
• Utarbeidelse av brukerveiledninger
• Gjennomgang forsikringer
• Produksjon/oppsetting av infoskilt på området
• Kontakt med de andre båthavnene i indre Gandsfjord knyttet til septik-håndtering
og mulig tømmestasjon.
• Reparasjoner av utrasinger – hull i asfalt

Dugnader
Dugnad 1 - 13.05.2020
• Beisning av det nye klubbhuset, 1. strøk
• Panelbeis i taket inne i klubbhuset
• Bygget verktøybenk og kledd inn vann-manifold i verkstedet
• Snekret kjørerampe til verkstedet
• Renset utriggere/pongtonger
• Generell rydding, fjerning av småtrær langs jernbanelinja.
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Dugnad 2 - 26.05.2020
• Beisning strøk 2 på klubbhuset
• Beiset terrassen foran klubbhuset
Dugnad 3 - 22.09.2020
• Flyttet opp alle strømbokser fra trebrygge til betongplatting på østmolo.
Dugnad 4 - 06.10.2020
• Fortsatte med å flytte opp alle strømbokser fra trebrygge til betongplatting på østmolo.
Alle kabelgater ble også bygget nye. Vi får hevet strømboksene ca. 35 cm. Hele
poenget er å unngå strømtrøbbel ved stormflo.
• Frostsikret høgtrykkspyler ved å installere varme-element.
• Slipp: Fant korrosjon og svakheter på skinnene. Nye lasker er nå montert.
• Skiftet 2 pongtonger (punkterte)
• Kabelgater på midtbrygge er påbegynt lukket etter inspeksjon.
I tillegg har vi hatt noen dugnader der kun styret har deltatt.
Vi har bl.a. støpt igjen 4 synkehull.
Vi savner bedre tilbakemelding på innkallingene som sendes ut til medlemmer pr mail og på
SMS. Styret forventer at det ved forfall til dugnad blir sendt en stedfortreder. Uansett skal
dugnadsleder varsles.
Vi har praktisert bøtelegging for dem som uteblir uten å varsle. Dette skaper litt støy, men vi
mener dugnaden er såpass viktig for å drifte foreningen vår, at vi må være strenge her. Vi tror
det vil gi en positiv effekt med tanke på neste innkalling. At noen er syke og av den grunn
ikke kan stille, tar vi hensyn til. Husk bare at vi ønsker å bli varslet om dette i forkant av
dugnaden.
Ting vi ikke får utført på dugnadene, må foreningen leie inn folk for å gjøre.
Vi kaller inn til nye dugnader for å fullføre påbegynt arbeid, og ønsker ikke å dra dette ut i tid.
Derfor kan nye innkallinger ha kort frist (ca ei uke). Det er alltid noen som mener dette er
altfor kort varsel. Men årsaken er i hovedsak at for mange av de innkalte ved forrige dugnad,
ikke møtte opp.
På dugnadene vises stort engasjement av positive og innsatsvillige medlemmer. Rundt pizza,
brus og kaffe i en matpause, blir vi bedre kjent, - det knyttes nye kontakter.
Mange gir uttrykk for at vi nå har fått et flott og praktisk klubbhus, og at havna begynner å bli
bra. Det er alltid kjekt med positive tilbakemeldinger.

Sandnes Gjestehavn Vågen
Arbeidet med å fornye kaifronten mot vest i Vågen var ferdig mai 2020. Den gamle
flytebryggen ligger fremdeles fortøyd langs land på sørøst-siden av Vågen ved Sandes
Brygge.
Kapasiteten er halvert, siden det kun er montert utriggere på den ene siden av bryggen. Noen
av medlemsbåtene våre er blitt flyttet til i Luravika, enkelte har flyttet til ny havn, mens andre
fremdeles blir liggende i Sandnes, i påvente av utvidelsen på Lura.
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Sandnes Havn har de siste årene signalisert et ønske om selv å drifte gjestehavnen i Vågen.
Dette ble realisert våren 2020 og leieforholdet mellom Lura Båtforening og Sandnes Havn
opphørte formelt 1. juni. En ny båtforening er nå etablert her, ledet av Sandnes Havn.
En ny flytebrygge, beregnet for båtene i den nye foreningen, skal etableres mot vestre kaifront
våren 2021. Det planlegges mudring av havnen i forkant av dette. SH opplever stor pågang av
folk som ønsker seg båtplass.
En lang periode med Lura båtforening som ansvarshavende i Vågen er nå over.

Økonomi
Det stod kr 2.440.827 på konto pr 31.12.2020.
Foreningen har meget solid økonomi og er gjeldfri slik det framkommer i balanserapporten.
Inntektene er på kr 1.518.644 og er kr 172.644 mer enn budsjettert.
Kostnadene er på kr 1.823.564, som er kr 506.436 mindre enn budsjettert.
Resultatet før avskriving ble et underskudd på kr 275.131
Det henvises til Regnskap 2020 lenger bak i dokumentet for mer informasjon.

Klubbhus/Utbygging Lura
Klubbhuset er nå ferdig restaurert og det som gjenstår, er utvidelse av havnen. Det er usikkert
når dette evt. kan skje.
Vi har tatt igjen vedlikeholdsetterslepet i havnen og går nå inn i en periode med mindre
aktivitet.

Slippen på Lura
«Slippkalenderen» med bestilling på båtforeningens hjemmeside fungerer bra.
Vi ber medlemmene om å følge retningslinjene nøye ved reservering og bruk av slipp.
Spesielt viktig å nevne er sikring av båt med ”krakker”.
Avbestilling av slipptid kan gjøres via medlemspåloggingen, inntil et døgn før bestilt tid. Etter
dette må det tas kontakt direkte med slippfører.

Vaktordning Lura / Sandnes
Kamera-overvåkingssystemet er tilknyttet Core-Security alarmsentral og fungerer utmerket.
Ved ferdsel på området nattestid, vil man kunne bli anropt av vakten og bedt om å forlate
området. Dokumentasjon i form av video vil bli fremlagt i tilfelle mistenkelig atferd.
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Nøkkelkort
Nøkkelkort kan bestilles av havnesjef eller fås ved oppmøte på “Treffpunkt Luravika” på
tirsdager. Et nøkkelkort får man mot et depositum på kr 100.
Nøkkelkortet gir tilgang til klubbhus, utsettingsrampe og kan brukes for bomåpning.
Vi minner om at nøkkelkortet er forbeholdt medlemmene våre, og ikke beregnet på utlån. Ved
mistanke om utlån, bør brukerne være forberedt på å kunne legitimere seg.
Dersom kortet skulle forsvinne eller mistes, vennligst kontakt styret snarest, slik at kortet kan
deaktiveres.

Hjemmeside/kontakt med medlemmer
Styret samarbeider med «IT Fossum» for å vedlikeholde hjemmesidene våre. Her legges det
ut artikler og bilder for å informere medlemmene og dokumentere arbeid som er gjort.
All korrespondanse går nå som elektronisk post fra Styret til medlemmene.
SMS-varsling brukes for å varsle medlemmene f.eks. i forbindelse med stormflo og fare for
ødelagte fortøyninger og brygger. Responstiden knyttet til denne type meldinger har vist seg å
være meget bra.
Hjemmesiden har medlemsinnlogging med følgende muligheter:
Min Profil
Mine Ordrer

Min båtplass

Medlemsliste
Slippkalender
Registrer
strømmåler
Venteliste båtplass

Medlemmene må selv sjekke og oppdatere personlig profil med f.eks.
telefonnummer, e-postadresse etc. Her kan man også endre passordet
for medlemspåloggingen.
Ordrehistorikk med nåværende status. Er fakturaene registrert betalt? (I
forbindelse med at Teamregnskap overtar fakturering i regnskapet vårt,
vil ikke denne funksjonen oppdateres pr. i dag. Det jobbes med å finn
en løsning.)
Her skal du registrere perioder som din båtplass er ledig, slik at
havnesjef/styret/gjester er orientert. Ved fravær vil båtplassen
midlertidig kunne leies ut til andre, slik at vi får utnyttet kapasiteten i
havnen best mulig.
Oversikt over våre medlemmer med informasjon om båtplassnummer,
navn, e-post og telefonnummer.
Selvbetjent plassbestilling
Her kan du registrere din målerstand slik at vi kan fakturere deg for
strøm du har brukt. Styret foretar imidlertid avlesning og fakturerer
forbruket to ganger i året.
Oversikt over ventelisterangering, basert på båtkategori og ansiennitet.
Hver 1. desember slettes ventelisten for inneværende år og selvbetjent
søknadsmulighet åpnes. 1. januar stenges selvbetjeningen. Nye
søknader kanaliseres etter denne tid via Styret.

Har du glemt passord?
Benytt selvbetjeningsportalen ved påloggingen og du får tilsendt nytt passord via den epostadressen som er oppgitt.
Har du glemt brukernavnet?
Kontakt Styret, så får du hjelp videre.
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Vi forventer at medlemmene aktivt søker nødvendig informasjon på hjemmesiden og evt. i
oppslag på klubbhuset.
Personalia
Det er det enkelte medlems ansvar å oppdatere medlemsinfo når man endrer epost-adresse,
telefon, bostedsadresse, opplysninger om båt etc. Dette gjøres ved å logge på
medlemssiden (http://www.lura-bf.no/). Da sikres at meldinger og fakturaer når frem. Vi har
eksempler på medlemmer som ufrivillig har fått avsluttet sitt medlemskap fordi de ikke har
mottatt og dermed betalt fakturaer, purringer etc. på flere år.
Husk at eventuelt skifte av båt må varsles havnesjef/styret i forkant.
Dersom faktura for medlemskontingent ikke dukker opp i løpet av februar, vennligst
kontakt Styret for å sjekke om det kan ha skjedd en feil.
Vi sender betalingspurring til medlemmene via e-post og SMS.
Havnekartet over Luravika gir oversikt over båtplassene. Havnesjef ønsker å ha melding når
båtplasser blir stående tomme over tid (14 dg), slik at man evt. kan leie ut til ventende
medlemmer midlertidig.
Medlemmer kan bruke Medlemsinnlogging – Min båtplass for å registrere slike perioder.
Dermed får havnesjef et godt verktøy for å kunne utnytte bryggekapasiteten bedre.
På hjemmesiden vår kan man få oversikt over status på båtplassene med denne
fargekodingen:
•
•
•
•

Rød = Opptatt
Oransje = Opptatt, men blir ledig i fremtiden (mouse-over viser dato fra-til + bredde
båtplass)
Grønn = midlertidig ledig (mouse-over viser dato fra-til + bredde båtplass)
Blå = Ledig plass (ikke tilknyttet medlem)
Det er mulig å legge inn flere kommende «ledigperioder» om gangen.

Slippkalender: Bestillinger av slipping som er gjort via medlemssidene, kan slettes av
medlemmet selv inntil et døgn før slippingen.

Prisstruktur for Luravika og Sandnes Gjestehavn
Etter flere år uten prisstigning, foreslår styret et par justeringer for 2021. Se vedlegg.
Betaling: Det er viktig at KID-nummer benyttes, slik at innbetalingen blir registrert korrekt.
Vi har nå fått kortere KID og kontrollrutiner som sikrer korrekt inntasting.
Styret ønsker å takke alle som har bidratt til driften av Luravika og Vågen Sandnes i året som
har gått.

Sandnes 24. januar 2021
Styret i Lura Båtforening
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Resultatregnskap 2020

Inntektene er på kr 1.518.644 og kr 172.644 mer enn budsjettert.
Kostnadene er på kr 1.823.564 som er kr 506.436 mindre enn budsjettert.
Resultatet før avskriving ble et underskudd på kr 275.131

Fra spring-/stormfloen 14.1.2020
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Vedlegg 2

Spesifikasjon inntekter 2020 mot 2019

De største postene med avvik for inntekt båtplass skyldes færre båtplasser i Sandnes pga.
endring av havn.

Driftsresultat - 2020 mot 2019
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Balanserapport 2020 mot 2019
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Fra spring-/stormfloen 12.02.2020
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Spesifikasjon Balanse 2020 mot 2019
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Vedlegg 3

Prisliste 2021
Blå=endringer 2020 Rød=endringer 2021

2020

2021

Innskudd
Nedskrives ihht foreningens lover
kr 10 000 kr 10 000
båtplass
Årlige avgifter
Medlemskontingent
kr 500
kr 500
Vakt-tjeneste
For alle med båtplasser på sjø
kr 500
kr 500
Strømboks
Pålagt leie for båtplasser med strømboks
kr 500
kr 500
Havneavgifter
Fra 2.0 til 5.5 meter bredde, c/c utriggere, pr
Lura
kr 850
kr 850
bredde meter
Leieavgifter
Etter avtale
Klubbhus
Pris avtales med styret
Bod
kr 500
kr 500
Lagring av jolle på anvist plass - hele
Jolle lagring på
året, den merkes med båteiers navn
kr 1 000
kr 1 000
land (max 12 fot)
PS Ulovlig å lagre joller på bryggeanlegget
Slipp
Pris pr døgn.- maks 3 døgn (værforbehold)
kr 750
kr 750
Vinteropplag
15. oktober til 15. mai - på land, alle båter
kr 700
kr 700
Overligg Lura jfr. avtale med Havnesjef
kr 1 000
kr 1 000
Fast plass på land
Båt på henger, hele året.
kr 2 200
kr 2 200
(inkl. vakthold)
Båt på henger/Krybbe (Sommer)
kr 1 500
kr 1 500
Parkering
På oppmerkede parkeringsplasser og skiltet
Ingen
Ingen
Biler
område langs jernbanen
avgift
avgift
Båthengeren skal være merket med eiers navn og Ingen
Båthenger
Kr 750
telefonnummer.
avgift
Pris reguleres årlig av styret før fakturering.
Strømkost skal gjenspeile markedspris og
Strømpris
1,2 kr/kW
--driftsutgifter knyttet til spredenettet + et fastledd
på 50 øre/kWh
Dugnad: Send en stedfortreder ved forfall. Ved
kr 1 500
kr 1 500
manglende fremmøte utstedes gebyr.
Rot i havna og hensatte hengere uten avtale og
kr 1 500
kr 1 500
Gebyrer
uten eierens navn og telefon nr.
Purregebyr (når det er implementert i
kr 150
kr 150
faktureringssystemet)
Leie av midlertidig båtplass avtales med havnesjef.
For å oppnå medlemspriser, må man ha vært medlem i foreningen i minst 3
måneder.
For alle andre tilkommer 100% påslag på alle priser.
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Budsjett – Arb.program 2021

Side - 17

Vedlegg 4
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Innkomne forslag

Vedlegg 5

Endringsforslag foreningens lover
Styrets forslag tar utgangpunkt i at enkelte paragrafer trenger presisering og språklig
oppdatering som speiler dagens situasjon. Vi håper at dette vil gjøre dem enklere å forstå og
håndheve.

Sort tekst = paragraf i original versjon
Grønn tekst = paragraf i ny ordlyd

****
§7 Personer som ønsker medlemskap og/eller båtplass må søke styret skriftlig om dette.
Organisasjoner, foreninger eller firma kan ikke oppnå medlemskap. Oppsigelse av
medlemskap og/eller båtplass, samt adresseforandring skal skje skriftlig / elektronisk.
§7 Personer som ønsker medlemskap og/eller båtplass, må melde seg inn via hjemmesiden
og sette seg på venteliste. Organisasjoner, foreninger eller firma kan ikke oppnå
medlemskap. Oppsigelse av medlemskap og/eller båtplass, samt adresseforandring skal
skje elektronisk.
****

§11 Ved salg/skifte av båt skal styret v/havnesjef underrettes skriftlig innen 1 uke etter
salg/skifte har funnet sted. Ved skifte til større båt eller mindre båt skal havnesjefs
godkjennelse foreligge på forhånd. Båter som skal være borte fra havnen i mer enn 30 dager
skal snarest meldes skriftlig til styret ved havnesjef. Plassen kan i mellomtiden disponeres av
foreningen v/havnesjef.
§11 Ved salg/skifte av båt skal styret, ved havnesjef, underrettes via e-post innen 1 uke etter
salg/skifte har funnet sted. Ved skifte til større båt eller mindre båt skal havnesjefs
godkjennelse foreligge på forhånd. Båter som skal være borte fra havnen i mer enn 14 dager
skal snarest meldes via e-post til havnesjef. Plassen kan i mellomtiden disponeres av
foreningen ved havnesjef.
****
§14 Styret kan pålegge medlemmer med båtplass og medlemmer som søker båtplass, inntil
2 dugnadskvelder á 4 timer pr. år. Innkalling til dugnad må være medlemmene i hende innen
1 uke før dugnad i form av elektronisk post eller telefon beskjed. Er et medlem forhindret fra
å møte, må ny avtale gjøres snarest, senest to dager før innkalt dugnad. Under
anleggsperioder/særskilte omstendigheter, kan styret pålegge alle medlemmer nødvendig
dugnad. Maksimalt 40 timer. Unnlater et medlem å møte på dugnad, betales et gebyr iht.
gjeldende prisliste. I tillegg innkalles til ny dugnad.
§14 Styret kan pålegge medlemmer med båtplass og medlemmer som søker båtplass, inntil
2 dugnadskvelder á 4 timer pr. år. Innkalling til dugnad må være medlemmene i hende innen
1 uke før dugnad i form av e-post og/eller SMS. Er et medlem forhindret fra å møte, sender
man en stedfortreder. Hvis ikke, må medlem inngå ny avtale snarest, og senest to dager før
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innkalt dugnad. Under anleggsperioder/særskilte omstendigheter, kan styret pålegge alle
medlemmer nødvendig dugnad. Maksimalt 40 timer. Unnlater et medlem å møte på dugnad,
betales et gebyr iht. gjeldende prisliste. I tillegg innkalles medlem til ny dugnad.
****
§19 All normal kommunikasjon med foreningens medlemmer vil fra år 2007 gå via
elektronisk post og via oppslag i klubbhuset i Luravika. Alle medlemmer forplikter seg til å
søke informasjon om vakter, dugnader og lignende enten på internett eller i Klubbhuset. Det
forventes at medlemmer har mobiltelefon og e-post. Vaktlister utsendes ca. 3 ganger pr år.
Dugnader foregår normalt i perioden mai til september.
§19 All normal kommunikasjon med foreningens medlemmer vil gå via elektronisk post,
hjemmesidene våre og ved oppslag i klubbhuset. Alle medlemmer forplikter seg til å søke
informasjon på hjemmesidene våre. Det forventes at medlemmer har mobiltelefon og epost.
****
§20 Båter / plasser som ikke brukes over lengre tid (1 år) kan etter observasjon av styret og
andre medlemmer få pålagt ett forklaringskrav av styret. I etterkant av samtaler med båteier /
medlem (forklaring), vil et samlet styre ha fullmakt til å vurdere om en skal forlange fjerning
av båt og oppsigelse av båtplass som ikke er i bruk, basert på at foreningen ikke er tjent med
å ”lagre” båter til medlemmer som ikke er aktive brukere av havnen.
§20 Dersom båter/plasser ikke brukes over lengre tid (1 år), vil et samlet styre ha fullmakt til
å vurdere om en skal forlange fjerning av båt og oppsigelse av båtplass. Foreningen er ikke
tjent med å ”lagre” båter til medlemmer som ikke er aktive brukere av havnen. Alle båter som
ligger på sjø skal være sjødyktige. For båter som bærer preg av dårlig vedlikehold og er en
fare for miljø og sikkerhet, kan styret kreve framlagt tilstandsrapport. Detaljert inspeksjon av
båt skal utføres av en kvalifisert inspektør, godkjent av styret.
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