HAVNEREGLEMENT
LARVIK SEILFORENING
Vedtatt 4/11-2000

1.Alminnelige regler
Dette reglementet gjelder for alle havneanlegg for Larvik Seilforening, sjøområder til dette,
samt landområder for opplag av båter og opplagsutstyr på foreningens egen eiendom samt
leide arealer. Havneanlegget skal drives til beste for seilsporten, og på en slik måte at
verdiene i anlegget ikke forringes.

2. Ansvar
Foreningens styre er ansvarlig for driften og vedlikeholdet av havneanlegget.
Styret kan delegere dette ansvaret helt eller delvis til havnekomiteen og/eller havneansvarlig.
Båteier har ansvar for egen båt i havneanlegget.

3. Tildeling
Foreningens styre tildeler og fordeler plassene i havneanlegget til beste for seilsporten for et
år av gangen. Båtplasser kan bare tildeles medlemmer av foreningen.
Ved tildeling av båtplasser skal søkere med seilbåter ha fortrinnsrett. For øvrig kan det ved
tildeling tas hensyn til søkernes tilknytning og ansiennitet i foreningen.
Det er ikke ønskelig med motorbåter større enn 30 fot i havneanlegget.

4. Innskuddsplasser
a) Medlemmer som innbetalte tilknytningsavgift ved utbygging av havneanlegget i
”Indre havn” (ca 1960), og som har opprettholdt plassen, har rett til båtplass for egen
båt tilpasset dette havneanlegget. Rettigheten opphører ved manglende innbetaling av
kontingent og / eller årsleie. Rettigheten er ikke arvelig.
b) Medlemmer som har innbetalt innskudd i ”Ytre havn” har rett til båtplass i
havneanlegget inntil den bredde de har betalt innskudd for. Innskudd i havneanlegget
kan gjensidig sier opp med 3 måneders skriftlig varsel. Oppsigelsen skal ha en saklig
grunn.
Ved oppsigelse har innskyteren rett til å få utbetalt det opprinnelige innbetalte
kronebeløp når nytt innskudd er innbetalt. Innskudd kan arves av ektefelle eller barn.
Disse forutsettes å tegne medlemskap i foreningen.
c) Leie for båtplass fastsettes av styret for den enkelte innskyter avhengig av hvilken
plass som leies i anlegget. Innskytere har for øvrig de samme plikter og rettigheter
som angitt for leiere av båtplasser i havneanlegget.

5. Leiesum
Styret fastsetter årlig leie for den enkelte plass i havneanlegget. Leien skal dekke
båtplassavgift til grunneier og drift-, vedlikehold- og kapitalkostnader for havneanlegget.
De som får tildelt plass plikter å betale den oppgitte leie innen 3 uker fra mottatt varsel.
Manglende betaling av leie gir styret rett til i foreningens regning å leie ut plassen til annen
søker, jfr. også bestemmelsene i pkt. 10.

6. Framleie, utlån mv.
Framleie eller utlån av båtplass er ikke tillatt.
Dersom en leier ikke skal benytte sin tildelte plass for et tidsrom på 3 døgn eller mer, skal han
stille plassen til foreningens disposisjon.
Den som ønsker plass i havneanlegget for neste sesong skal gi opplysninger om båten det
ønskes plass til for sesongen. Dersom båten byttes / endres i løpet av sesongen skal det gis
melding om dette til styret.

7. Vaktordning, dugnad mv.
De som blir tildelt plass plikter å delta i dugnader og vaktordning for havneanlegget, samt
stille sin båt til disposisjon ved foreningens arrangementer etter nærmere avtale.

8. Opplag
Båter kan legges i opplag på anviste plasser i tidsrommet 15/9 – 15/5, etter avtale med styret,
i den grad det er ledig plass.
Styret fastsetter regler og leie for bruk av opplagsplasser. Opplag skal opphøre og
opplagsutstyr skal være fjernet eller anbrakt på anvist sted senest 15. mai.
Jollestranda er i sommersesongen forbeholdt seiljoller og mindre kjølbåter som er i aktiv bruk
i seilsesongen.

9. Andre regler
Styret kan fastsette regler for bruk av havne- og opplagsområdene innenfor rammene av dette
reglement, samt fastsette fortøyningsregler.

10. Mislighold
Alle innskytere og leiere av båtplasser i havneanlegget plikter å kjenne til og innrette seg etter
det til enhver tid gjeldende reglement og regler for bruk av havneanlegget, samt opplysninger
som meddeles på foreningens oppslagstavle.
Brudd på reglementet / regler gir styret rett til å si opp leieavtalen med tilhørende innskudd,
samt fjerne båt og utstyr fra havneområdet for leierens regning.

11. Endringer
Dette havnereglementet avløser tidligere fastsatte reglementer og kan endres ved vedtak på
foreningens årsmøte.

