Vedtekter Knarberg Båtforening

FELLESVEDTEKTER FOR SMÅBÅTFORENINGENE PÅ NØTTERØY
MED TILEGG FOR KNARBERG BÅTFORENING FOM § 8
§ 1 Formål
Foreningen vil virke for god båtsport, og arbeide for å få en god og trivelig havn og opplagsplass for
båter. Alle brukere av havna plikter å følge foreningens reglement.

§ 2 Søknad
Søknad om båtplass i en eller flere av Nøtterøys småbåtforeninger sendes til de respektive
båtforeninger på fastsatt skjema. Søker må være bosatt i Nøtterøy kommune og være fylt 18 år. Første
gangs søknad medfører et behandlingsgebyr. I tillegg kan årlig søknadsgebyr fastsettes av respektive
båtforeningers styre. Gebyrenes størrelse fastsettes i henhold til § 5 under. Tildeling av båtplass
avgjøres av båtforeningens styre etter søkeransiennitet. Søkeransiennitet beregnes fra det tidspunkt
gebyret er betalt. Innvilget søknad gir søker rett til båtplass/andel mot betaling av de til enhver tid
gjeldende innskuddssatser. Tildelingen av båtplass kan kun skje til personer over 18 år bosatt i
Nøtterøy kommune. Det er kun tillatt med en båtplass pr. husstand. Båtforeningenes styre vil kunne gi
dispensasjon fra denne bestemmelsen.
Foreningen skal utstede andelsbevis til den person ved navns nevnelse som tildeles båtplass.

§ 3 Andelshaver
Andelshavere som flytter ut av kommunen eller i mer enn 1 år ikke har benyttet båtplassen mister rett
til båtplass. Respektive båtforeningers styre kan dispensere fra denne bestemmelse når særskilte
grunner foreligger.
Ved andelshavers død, kan andelsbeviset overføres til gjenlevende ektefelle eller dokumentert
samboer. Båtplassen kan overføres til andelshavers barn. Overføring må meddeles båtforeningens
styre skriftlig. Ved overføring av andelsbevis må krav i disse vedtekters § 2 tilfredsstilles. Innskudd
må innbetales etter gjeldende regler.
§ 4 Fremleie
Andelshaver har ikke rett til selv å leie ut egen plass. Dersom andelshaver har behov for å leie ut sin
plass skal dette meddeles skriftlig til båtforeningens styre innen 15. mars,
Båtforeningen skal stå for fremleie. Refusjon for utleie fastsettes av båtforeningene styre.
§ 5 Avgifter
Andelsavgift, båtplassavgift, medlemsavgift og søknadsavgifter fastsettes av den enkelte båtforenings
generalforsamling etter innstilling fra styret.
§ 6 Styret - Fellesråd
Båtforeningene må hver for seg opprette et styre, for å ivareta de respektive båtforeningers og
andelshaveres interesser, samt oppnevne en representant til fellesrådet i Nøtterøy småbåtforening.
§ 7 Utfyllende vedtekter
Hver båtforening kan utarbeide utfyllende vedtekter som ivaretar særskilte forhold i den enkelte havn.
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Utfyllende vedtekter for Knarberg Båtforening
Vedtatt på årsmøte 10. april 2008
§ 8 Navn og formål
Foreningens navn er Knarberg Båtforening og dens initialer er KBF.
KBF er en medlemsorganisasjon bestående av andelshavere som er tildelt båtplass i havna og passive
medlemmer.
Foreningens formål er å administrere og drive båthavna med brygger, båtplasser, landarealer med
bygninger, parkeringsplasser og opplagsplasser i henhold til driftsavtale med Nøtterøy Kommune,
samt å sikre medlemmenes felles interesser.

§ 9 Æresmedlemmer
Medlemmer eller andre som har ytet en ekstraordinær innsats for foreningen, kan etter enstemmig
innstilling fra styret, av årsmøtet innvoteres som æresmedlemmer.
§ 10 Kontingent for medlemmer
Årskontingenten og leien for båtplassen følger kalenderåret og må være innbetalt innen mai måneds
utgang. Kontingent, leie og innmeldingsgebyr fastsettes av årsmøtet med alminnelig flertall, dog kan
ikke kontingent, leie og innmeldingsgebyr settes lavere enn at foreningen innfrir sine økonomiske
forpliktelser. Oversittes betalingsfristen, kan styret, etter gitt skriftlig varsel, stryke vedkommende som
medlem og avhende plassen.
Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

§ 11 Innskudd
Nye andelshavere betaler ved tildeling av båtplass et innskudd på pr bredde meter vedtatt av årsmøtet
med alminnelig flertall. KBF betaler ikke renter av beløpet og ved en eventuell oppsigelse
tilbakebetales det samme beløp i kroner som er innbetalt som innskudd.

§ 12 Foreningens organer
KBFs administrative organer er;
1.
2.

Årsmøtet
Styret

§ 13 Årsmøtet
Årsmøtet er foreningens øverste myndighet. Det ordinære årsmøte skal holdes innen utgangen av mars
hvert år. Styret kan i særskilte tilfeller fravike fra dette. Årsmøtet skal da ha en redegjørelse for
årsaken til avviket.
Styret innkaller til årsmøte med minimum fire ukers varsel. Årsmøtet skal annonseres i minimum
en lokalavis, og elektronisk varsel skal sendes til de av medlemmene som har oversendt sin
elektroniske postadresse til styret. Saker som skal behandles på årsmøte skal være styret i hende
senest 14 dager før årsmøtedatoen. Innkalling vedlagt saksdokumenter skjer skriftlig til samtlige
medlemmer med minimum åtte dagers varsel.
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Det ordinære årsmøtet skal ha følgende dagsorden;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Åpning med opptelling av antall andelshavere
Godkjenning av møteinnkalling
Valg av møteleder, tellekorps, referent og to andelshavere til å undertegne møteprotokollen
Styrets årsberetning
Regnskap, fremlagt i revidert stand
Fastsettelse av kontingent, leiepris og andelsinnskudd
Innkomne forslag
Budsjett
Foreta valg på;
a. Leder.
b. Nestleder.
c. Sekretær.
d, Kasserer.
e. Styremedlem.
Alle styremedlemmer velges for to år av gangen. Det ene året velges Leder, Kasserer og
Styremedlem. Det andre året velges nestleder og sekretær.
f. To varamedlemmer som velges for to år av gangen dog således at det hvert år velges ett
varamedlem.
Valgkomiteen består av tre medlemmer. To velges det en året og en det andre året.
g. En revisor for ett år av gangen.

Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er innkalt overensstemmende med § 13. Det kan kun fattes
vedtak i saker som fremkommer i møteinnkallingen. Vedtak gjøres med alminnelig flertall med
mindre vedtektene bestemmer annerledes. Ved stemmelikhet anses et forslag forkastet. For å bli valgt
må en kandidat ha minst halvparten av de avgitte stemmer. Hvis ikke, holdes bundet omvalg mellom
de 2 kandidater som har oppnådd flest stemmer.
Referent skal påse at årsmøtereferatet undertegnes av to andelshavere, valgt på årsmøtet, som ikke er
medlem av styret.
Det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene på årsmøtet for vedtak om tiltak som har sammenheng
med andelshavernes bruksinteresser og som går utover vanlig forvaltning og vedlikehold, når tiltaket
fører med seg økonomisk ansvar for lån eller utlegg for andelshaverne.
Spekulasjoner med KBFs midler er ikke tillatt, de skal plasseres på høyrentekonto i bank.

§ 14 Styrets plikter og fullmakter
Styret har den administrative myndighet, representerer foreningen utad, besørger alle løpende
forretninger, sammenkaller til møter og ivaretar foreningens økonomi og dens tarv for øvrig. Styret
ansetter og avskjediger foreningens funksjonærer, bestemmer deres lønn og fastsetter de nødvendige
stillingsinstrukser. Styret oppnevner de komiteer og utvalg som er nødvendig for å løse bestemte
oppgaver. Styret bestemmer i samarbeid med de arrangerende komiteer når og hvor og innen hvilken
ramme de forskjellige arrangementer i foreningens regi skal avholdes. Styret holder møter så ofte det
finner det nødvendig og skal framlegge for det ordinære årsmøte; beretningen om foreningens
virksomhet og revidert regnskap. Styret er beslutningsdyktig når leder/nestleder og minst 2
styremedlemmer er til stede. Foreningens signatur tegnes av to styremedlemmer i fellesskap.
Representant til Fellesråd i Nøtterøy Småbåtforening velges innen styret. Styret er ansvarlig for å
arrangere ett medlemsmøte i høsthalvåret.
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§ 15 Ekstraordnært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret finner det ønskelig, eller hvis det skriftlig forlanges av
minst 25 % av medlemmene. Det skal innkalles med samme varsel og på samme måte som bestemt for
årsmøte under § 13.

§ 16 Stemmerett
Det er kun andelshaver eller dennes representant som med skriftlig fullmakt har stemmerett på
årsmøtet.

§ 17 Eksklusjon
Medlem som ved sin oppførsel vekker anstøt og eller forargelse, virker til skade for foreningen, kan av
styret, etter gitt skriftlig varsel, ekskluderes. Eksklusjon kan innankes for årsmøtet.

§ 18 Forandring av vedtekter
Det kreves 2/3 flertall av de fremmøtte på årsmøte for at vedtektsendring kan bli vedtatt.
Forslag om dette skal være i henhold § 13 hvor forslag skal være styret i hende to uker før datoen satt
for årsmøte.

§ 19 Definisjoner
Andelshaver: Person med innbetalt andelsinnskudd og tildelt plass i båthavna
Medlem:

Andelshaver, leietager, medlem med halvplass, passiv medlem.
(halvplasser er plasser som leies ut utenfor andel og med pris bestemt av
styret)

Leietager:

Person som leier en båtplass, uten å være andelshaver.

§ 20 Oppløsning av Knarberg Båtforening
Hvis det foreligger motivert forslag om oppløsning av Knarberg Båtforening skal styret behandle det
som under § 13 og med 2/3 flertall av samtlige medlemmer i to på hverandre følgende årsmøter.
Deretter sendes oppsigelse av avtale inngått med Nøtterøy Kommune i henhold til punkt 7 avsnitt 4.
Sitat: Partene kan si opp avtalen med 3 års skriftlig varsel sitat slutt.
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