Medlemsinformasjon - Januar 2016
Velkommen til et godt nytt båt-år i Våganes Båtforening !
1. Viktige datoer
Sjøsettinger: Det blir to sjøsettinger som vanlig. Den første satser vi på å ha tor 17.03,
avtales m/ havnesjef. OBS OBS! Vi har fått ny havnesjef som nå er Arvid Johnsen.
Den andre blir lør 30.4. Kontortider: styrerepresentant vil være tilstede i klubbhuset
onsdag kl 18-19 i periodene mai-juni og sept – okt. Dugnader: Dugnadsplikten er 4
timer pr år. Gebyret for manglende dugnadstimer er kr 175,-pr time. Dato for dugnader
opplyses ved oppslag på klubbhuset og på hjemmeside.
2. Medlemskontingent , avgifter, oppdatering av medlemsregisteret
Betaling av medl.kontingent og avgifter må skje innen 31.01.16. Manglende betaling
etter purring kan medføre tap av båtplass. Innmeldinger, utmeldinger og andre
endringer gjøres i kontortid eller ved direkte kontakt med havnesjef, kasserer eller
formann. Alle skal ha levert skjema med opplysninger om båt, eiers adr, mail og tlf nr.
Foreningen sliter fremdeles med at medlemmer flytter, bytter telefonnr og /eller
mailadresse uten at vi får beskjed. Er du sikker på av vi har dine riktige
opplysninger??? Sjekk det gjerne med oss.

4. Midlertidig utleie av ledige plasser
Videreutleie skal skje gjennom foreningen. Ved melding om ledig plass innen
betalingsfrist for årlige avgifter, kan det gis fullt fritak for havneavgift. Melding gis på
eget skjema som finnes i klubbhuset, evt direkte til havnesjef pr tlf.
5. Merking
Alle båter og traller på foreningens opplagsplass skal ha godt synlig merke med
eierens navn og telefonnummer. Sjekk jevnlig at merking viser! Vi vil ha hyppige
kontroller fremover og umerkede hengere fjernes!
5. Parkering på opplagsområdet
Parkér ikke foran sjøsettingsrampen. Båthengere kan kun parkeres på tildelt plass eller
etter avtale med havnesjefen.
6. Fjærende fortøyninger
Husk at alle båter skal ha fjærende fortøyninger! Dette reduserer belastningene
på brygger og båter. Foreningen kan utbedre mangler for båteiers regning.
Kjettinger/låser må ikke benyttes direkte på stål på bryggene, grunnet slitasje og
rustdannelse, sjekk foreningens hjemmeside for info og bilder med tips eller
kontakt havnesjef for nærmere info.
7. Krybber og støtter
Nye krybber og støtter lages lettest når båten står på land. Gode støtter er viktig for
sikkerheten på opplagsplassen. Støttene må tåle at barn klatrer på de. Vi oppfordrer til

å ta nødvendige utbedringer i vinterperioden! Krybber og støtter SKAL være
montert/ satt opp onsdagen før landsetting for kontroll!
Unntak gjelder kun dyre støtter som kan være utsatt for tyveri, men dette må avtales
havnesjef.
8. Gjestebrygger/brygger
Gjestebrygger/servicebrygger har vi på begge sider av sjøsettingsrampen.

9. Informasjon / Hjemmeside
Årsmøte som ble avholdt 24.11.15 valgte ny havnesjef.
Styret og Våganes båtforening takker Jan Håland for 10 år med flott innsats! Ny
havnesjef er Arvid Johnsen. Han har vært aktiv i havna og har tidligere sittet i styret
og resten av styret ser frem til å jobbe sammen med ham i tiden som kommer.
Hjemmesiden finnes på www.våganesbåtforening.no . Siden adressen inneholder
bokstaven ”å” må man laste ned et fil fra internett for å kunne gå inn. Denne hentes på
http://www.idnnow.com/index.jsp?lang=no
På hjemmesiden finnes blant annet referat fra siste årsmøte og denne medlemsinfo.
Send gjerne ris/ros, forslag e.l. til oss. Enten på foreningens mail, eller til oss i styret.

Med hilsen
Våganes Båtforening
Styret

