VEDTEKTER FOR LANGEBÅT BÅTFORENINGER
1. Formål og organisasjon
Båtforeningene er dannet av medlemmer av Langebåt Vel som har eller
ønsker å få båtplass innenfor båtforeningens område. Båtforeningen har
til oppgave å:








opparbeide nødvendige plasser for båtopplag
fordele og skaffe medlemmer bruksrett til båtplass
ordne med vinteropplag
sørge for vedlikehold av brygger
kontrollere redningsbøyene
sørge for at båtplassene med tilhørende arealer er ryddet
på beste måte ivareta båteiernes interesser

Årsmøtet er båtforeningenes høyeste myndighet. Foreningene skal ha
eget styre og vedtekter. Vedtektene og senere endringer i disse skal
vedtas av generalforsamlingen i Langebåt Vel. Båtforeningene er
underlagt styret i vellet. Anlegg eller utvidelse av nye eller eksisterende
brygger må godkjennes av vellets styre, eventuelt behandles etter de til
enhver tid gitte fullmakter.
2. Medlemskap
Medlemmene i båtforeningene må være medlem i Langebåt Vel og eie
tomteparsell innenfor vellets grenser.
3. Årsmøte
Det skal holdes årsmøte innen utgangen av mai måned. Forslag eller saker
som ønskes behandlet på årsmøtet, må være sendt styret innen utgangen
av mars måned. Årsmøtet innkalles av styret med minst 2 ukers skriftlig
varsel. Viktige saker som skal behandles, må angis i forbindelse med
innkallingen. Alle saker avgjøres ved simpelt flertall med unntak av
vedtektsendringer og oppløsning. Jfr. pkt. 11 og 12 nedenfor. Årsmøtet er
beslutningsdyktig med de medlemmer som er representert.
Årsmøtets oppgaver er å:
 behandle styrets beretning om båtforeningens virksomhet
 godkjenne båtforeningens regnskap
 påse at tidligere vedtak er gjennomført

 behandle budsjettet og deretter ta det til orientering
 forta valg i henhold til pkt. 4
 behandle andre saker som står oppført i innkallingen
4. Båtforeningens styre
Båtforeningens styre velges av årsmøtet.
Styret skal bestå av minst 3 medlemmer; formann, sekretær og kasserer.
Det bør velges 2 varamedlemmer.
Formannen velges ved særskilt valg. Øvrige styremedlemmer velges
under ett. Formannens funksjonstid er 1 år, for øvrig er funksjonstiden for
styret 2 år. Alle styremedlemmer kan ikke være på valg samtidig.
Det skal velges revisor for gjennomgåelse av foreningens regnskap.
Revisor velges for 2 år.
Styret er beslutningsdyktig når minst 2 medlemmer er tilstede. Det skal
føres protokoll over alle styre- og årsmøter. Kopi av protokollen fra disse
møter sendes styret i vellet.
5. Båtplass
Søknad om båtplass sendes styret. Hver parsell kan bare ha bruksrett til
en båtplass uavhengig av antall eiere. Styret fordeler bruksretten til
båtplasser.
All overtredelse eller utleie av båtplass skal meldes skriftlig til styret.
Følgende gjelder:
 Ved salg eller overdragelse av parsell, kan bruksrett til båtplass fritt
overdras til ny eier.
 All annen overdragelse eller utleie skal godkjennes av styret som kan
fastsette høyeste lovlige overdragelsessum og/eller utleiepris.
 Bytting av båtplasser mellom medlemmer skal godkjennes av styret.
 Bruksrett til båtplass kan ikke overdras andre enn medlemmer i
båtforeningene
Det er dog tillatt å leie ut bruksretten til åremålseiere av hytte
tilhørende medlem av båtforeningene. Det er videre tillatt å leie ut
bruksretten til medlemmenes nærmeste familie. Medlem av
båtforeningen som ikke disponerer bruksrett, har fortrinnsrett til leie
framfor familiemedlemmer.

 Styret skal først tilby ledig båtplass til det medlem som har lengst
ansiennitet. Tilbud om overdragelse eller leie av båtplass må bekreftes
senest innen 3 uker samtidig med betaling av eventuell
overdragelsessum. Ved manglende aksept eller betaling faller retten
bort, mens ansienniteten beholdes og båtplassen tilbys den med nest
lengst ansiennitet
 Utleie av båtplass inngås normalt for 2 år om gangen, med unntak av
utleie tilknyttet åremålsleie av hytter.
 Medlemmer som ikke benytter bruksretten til tildelt båtplass, skal
skriftlig meddele dette til styret. Dersom slik melding ikke er gitt, kan
styret etter skriftlig varsel leie ut ledige plasser. Inntekten tilfaller i så
fall båtforeningen.
6. Kontingent
Medlemmene skal betale en årlig kontingent som fastsettes av årsmøtet.
Styret fastsetter betalingstidspunkt og forestår innkrevingen.
Kontingenten skal dekke administrasjonen og drift av båtforeningen samt
alminnelig vedlikehold av brygger og tilhørende areal. Nybygg eller større
kostbare utbedringer av eksisterende brygger forutsettes finansiert
gjennom innskudd fra de medlemmer dette berører.
7. Andelsbevis og innskudd
For tildelt bruksrett får hvert medlem et andelsbevis. Andelsbeviset
utstedes av båtforeningens styre for alle båtplasser som er eller vil bli
bygget i fremtiden. Andelsbeviset skal inneholde navn, parsell- og
båtplassnummer samt innbetalt beløp. Beløpet kan ikke kreves
tilbakebetalt fra båtforeningen eller Langebåt Vel.
For å være gyldig, må andelsbeviset vise til både båtforeningens og
Langebåt Vels vedtekter og ha utrykkelig påtegning om at andelsbeviset
ikke er fritt omsettelig samt at enhver transport må godkjennes av styret
for å være gyldig.
8.Medlemmenes plikter og rettigheter
Medlemmenes plikter:
a) å motta valg til alle tillitsverv i båtforeningen, men kan etter å ha sittet
i hovedverv, frasi seg valg for like lang tid som de har fungert i dette.

b) å rette seg etter de påbud og retningslinjer styret har gitt for
plassering av båt, fortøyninger og den redskap de har på den grunn
inkl. badeplasser som båtforeningen forvalter. Båtene settes på sjøen
innen 1. juni og tas på land etter 1. september hvert år.
c) å delta aktivt for å holde båthavnene og tilhørende grunn inkl.
badeplassene i orden og vedlike
d) å delta i dugnader
e) å delta i vakthold i båthavnen der slik plikt er bestemt av
båtforeningen
Båtforeningen har intet ansvar for skade på person, båt eller redskap.
9. Utmelding
Utmelding må skje skriftlig til styret og er betinget av at man frasier seg
båtplassen. Medlemskap med tilhørende rettigheter og plikter opphører
da ved utgangen av året. Båtplassen disponeres av styret inntil ny
bruksrett er etablert og oppgjør kan finne sted til tidligere
bruksrettsinnehaver.
10. Utelukking av medlemmer
Et medlem som i vesentlig grad, og til tross for skriftlig advarsel, overtrer
vedtekter kan utelukkes. Også et medlem som på annen måte skader
foreningen, kan utelukkes. Avgjørelsen kan klages inn for styret i Langebåt
Vel etter at saken først har vært behandlet på båtforeningens årsmøte.
Betalt kontingent blir ikke tilbakebetalt.
11. Vedtektsendring
Årsmøtet kan med minst 2/3 dels flertall foreslå endringer i disse
vedtektene. Endringsforslaget må vedtas på generalforsamlingen i
Langebåt Vel med minst 2/3 dels flertall for å bli gyldig.
12. Oppløsning
Årsmøtet kan med minst 2/3 dels flertall foreslå oppløsning av
båtforeningen. Oppløsningsforslaget må vedtas på generalforsamlingen i
Langebåt Vel med minst 2/3 dels flertall for å bli gyldig. Ved oppløsning
tilfaller foreningens eiendeler Langebåt Vel.

