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1. Formål 

Sagene Båtforening er foreningens navn. Dens formål er å skaffe sine 

medlemmer en god og sikker havn, samt vinteropplag. Foreningen skal 

ikke drive kommersiell virksomhet unntatt utleie av klubbhus, slipp og 

gjesteplasser etc. Det er heller ikke tillatt for medlemmer å drive 

kommersiell virksomhet på båtforeningens grunn. 

2. Medlemskap 

a. Som medlemmer kan opptas enhver kvinne og mann som styret finner 

egnet. 

Som aktive medlemmer regnes de som har sin båt liggende i foreningens 

havn, eller opplagplass, og som etter søknad er innvilget medlemskap. 

b. Medlemskap kan opprettholdes som passiv medlem av foreningen hvis 

båten er solgt, mot å betale årskontingent. 

c. Båtplass i foreningen kan arves. Det er kun, ektefelle, datter eller sønn, 

som kan arve båtplass. Ved arv av båtplass gjelder følgende regel for 

innmeldingsgebyr: Hvis hustruen arver plassen etter mannen eller mannen 

etter hustruen betales ikke nytt innmeldingsgebyr. Arves båtplassen av 

datter eller sønn skal nytt innmeldingsgebyr betales. 

 

3. Foreningens ledelse 

Til å ivareta foreningens interesser velges et styre. Styret består av formann, 

Nestformann, kasserer, sekretær og et styremedlem og et vara styremedlem. 

Styret leder foreningens virksomhet i overensstemmelse med foreningens 

lover og reglement, samt beslutninger tatt på generalforsamling og 

medlemsmøter. Styret utarbeider instruks for havnesjefen. Styret i samarbeid 

med havnesjefen har å anvise plasser etter vanndybde og etter båtens 

størrelse, samt vinteropplagsplass. Styret framlegger for årsmøtet, 

årsberetning samt regnskap i revidert stand. Styrets formann skal approbere 

alle utbetalinger. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 styremedlemmer er 

tilstede. 
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4. Årsmøte 

Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av mars måned, og sammenkalles 

med 14 dagers varsel. 

 

På årsmøtet behandles følgende: 

a. Dagsorden for møtet. 

b. Årsberetning. 

c. Regnskap for foregående år i revidert stand. 

d. Arbeide som må utføres i havna kommende år. 

e. Innkomne skriv og forslag. 

f. Fastsettelse av kontingenter og avgifter 

g. Valg. 

 

Årsmøtet velger formann, nestformann, kasserer, sekretær og 1 styremedlem 

samt 1 vara styremedlem for styret og 2 revisorer. Styrets funksjonstid er 2 

år. Formann, styremedlem, sekretær og kasserer, nestformann,                     

vara styremedlem velges annethvert år. 

 

Ekstraordinært årsmøte holdes kun når styret finner det påkrevet eller når 

minst 10 medlemmer forlanger det. På ekstraordinært årsmøte behandles kun 

de saker som årsmøtet er sammenkallet for. Forslag som ønskes behandlet på 

årsmøtet må være styret i hende minst 8 dager før møtet holdes. Medlemmer 

plikter å påta seg de tillitsverv som de måtte bli valgt til, dog kan et medlem 

som nettopp har hatt et tillitsverv forlange seg fritatt. 

 

5. Stemmerett 

Alle medlemmer av foreningen som har betalt innskrivningsgebyr, 

årskontingent og forfallen båtleie har stemmerett. I en sak hvor et medlem er 

innhabil bortfaller vedkommendes stemmerett. De som ved søknad er 

innvilget passivt medlemskap har ikke stemmerett. 
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6. Kontingenter og avgifter 

a. Kontingent og innskrivningsgebyr fastsettes av generalforsamlingen. 

b. Havneavgift, vinteropplagsavgift, samt eventuelle andre avgifter for ikke 

medlemmer fastsettes av styret. 

c. Årskontingent skal være betalt innen forfall. 

d. Leie for båtplass og slipp skal fastsettes så stor at den dekker foreningens 

løpende utgifter 

 

7. Eksklusjon 

Medlemmer som ved sin adferd vekker anstøt eller forargelse, eller opptrer 

på en måte som er til skade for foreningen og dens medlemmer, samt 

medlemmer som ikke retter seg etter gjeldende regler og bestemmelser kan 

ekskluderes etter beslutning av styret. Dog skal vedkommende innen dette 

skjer få en advarsel. Den som blir ekskludert kan kreve at styret på første 

årsmøte innhenter dette møtets godkjennelse av eksklusjonen. 

 

8. Erstatning 

a. Foreningen er ikke økonomisk ansvarlig for skade påført person eller 

materiell innen foreningens område. 

b. Medlemmene er økonomisk ansvarlig for skader de direkte eller indirekte 

påfører andre medlemmers båt eller utstyr. Medlemmene er også 

ansvarlige for skader de måtte påføre foreningens eiendom ved 

uaktsomhet. 

c. Bruk av slipp og øvrig utstyr tilhørende båtforeningen håndteres på 

båteiers ansvar. 

 

9. Pliktarbeid 

Ethvert medlem med båtplass plikter å delta i vakt og dugnadsarbeider 

10. Overdragelse av båtplasser 

Båtplass kan ikke overdras uten styrets samtykke. 
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11. Båtplass 

Båtplass tildeles etter søknad. Hvis knapphet på plasser, blir datoen på 

søknad avgjørende. 

Båtplasser tildeles i henhold til følgende prioriteringer:  

1. Fastboende med postnummer i Tofte og Filtvet 

2. Hytteeiere med hytte i område med postnummer i Tofte og Filtvet 

3. Fastboende i Hurum Kommune 

4. Andre 

 

12. Vinteropplag 

Overdekning på båter i vinteropplag må ikke være høyere enn 2,8 m. Båter 

som av ulike grunner ikke kan overholde denne høyde, må anvises egen 

plass. 

Opplagutstyr skal ikke lagres på havneområdet etter 1 juni 

 

13. Vanlige ordens- og forsiktighetsregler 

a. Båtene skal være forsvarlig fortøyet med solid akterfeste og to forfester, 

samt tilstrekkelig antall fendrer. Se foreningens fortøynings instruks. 

b. Fortøyninger, tauverk og annet utstyr må ikke anbringes på bryggene, slik 

at det kan medføre fare eller sjenere trafikken. 

c. Medlemmer plikter for øvrig å rette seg etter de anvisninger som gis av 

havnesjefen (styret). 

d. Ved ut- og innkjøring av havnen skal det kjøres med sakte fart og ellers 

utvises forsiktighet. 

e. Båten skal være registrert i medlemmets navn. Havnesjef (styret) kan 

forlange fremlagt gyldig registreringskort. 

f. Båtplass kan ikke overdras eller utleies til andre. Plasser som ikke er i 

bruk av medlemmer disponeres av styret i foreningen. 

 

14. Båtbytte 

a. Ved kjøp av annen båt skal styret og havnesjefen kontaktes før kjøp. 

b. Båter som skal ligge i havnen kan ikke være lenger enn 8 m. LOA 

Totallengde ink. badeplattform og baug spyd. 
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15. Båtplass ved salg av båt 

Medlemmer som avhender sin båt, har ikke anledning til å beholde sin 

båtplass i havnen om ny båt ikke er anskaffet innen 2 år etter avhendelsen. 

Dispensasjon fra denne bestemmelsen kan gis av styret når det foreligger 

søknad med konkrete opplysninger om nyervervelse av båt. Om et medlem 

avhender sin båt skal den nye eieren, om han ikke er medlem av foreningen, 

fjerne båten fra båtplassen senest innen fjorten dager etter eierskiftet. Den 

nye eieren kan, mot å betale opplagleie, legge båten på opplagplassen i 

påvente av medlemskap. Om nevnte frist ikke overholdes, sørger styret for at 

båten blir lagt i opplag. 

 

16. Avgifter 

Kassereren skal inndrive avgifter som skal erlegges forskuddsvis. Han skal 

også ordne alle inn- og utbetalinger, samt sette foreningens midler i bank slik 

at disse blir rentebærende.  

 

For sitt arbeid har formann, nestformann, kasserer, sekretær, styremedlem, 

styrevaramann og havnesjef fri båtplass. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sagene Båtforening 
Postboks 89 
3481 Tofte 
www.sagenebatforening.no 


