Havnereglement
for
Gyssestad båthavn
(sist endret 15. januar 2012)

§1
Hvem reglementet gjelder for.
Havnereglementet gjelder for alle som ferdes i havneområdet. Alle som ferdes i
havneområdet plikter å vise hensyn og orden og følge anvisninger gitt ved oppslag
eller av havneansvarlige.

§2
Havneansvarlige og deres myndighet.
Styret i foreningen ansetter/utpeker havneansvarlige og fastsetter instruks for deres
rettigheter og plikter.
Havneansvarlige plikter å påse at reglementet for havnen blir fulgt og har rett til å
vise bort urostiftere og andre som er til sjenanse for havnens brukere.
Andelshavere/leiere som bryter reglementet skal av havneansvarlige rapporteres til
styret i havnen.

§3
Hvem kan tildeles båtplass.
Båteiere med andelsbrev i Gyssestad Båtforening har rett til båtplass. Dette gjelder
så vel bryggeplass som opplagsplass og plass i ”mastehus”. Unntak gjelder for båter
over en viss størrelse når dette vil være til hinder for andre båteiere og for båter i
opplag når størrelse og vekt overskrider maskineriets løfteevne.
Styret kan samtykke i at andre enn eiere av andelsbrev tildeles
bryggeplass/opplagsplass når dette ikke skjer til fortrengsel for andelseierne.
Styret kan bestemme endringer i tildelte bryggeplasser når hensynet til en rasjonell
drift av havnen gjør det nødvendig.
Alle båter med plass i havnen (også fremleie) skal være merket med foreningens
årsmerke. Merket skal være godt synlig fra brygge.
Master i mastehuset (og kajakker med tillatelse) skal være merket med eierens navn
og telefonnummer.
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§4
Disponering av båtplass.
Bryggeplassene disponeres i tidsrommet 1. mai, eller fra isen går, til 31. oktober.
Etter 1. November er det ikke tillatt å ha båt liggende ved noen brygge utenom
bobleanlegg. Etter denne dato vil det påløpe tilleggsavgift. Styret kan etter søknad,
når særlig grunner tilsier det, dispensere fra bestemmelsen.
Båter skal ligge fritt og ikke presse på utriggerne.
Ved unnlatt betaling kan båten nektes landsetting inntil betaling har funnet sted.
Båteiere som leier opplagsplass, skal betale for denne innen båten sjøsettes.
Vinteropplagsperioden er fra 1. september til 31. mai. Tidspunkt for
vinteropplag/sjøsetting avtales skriftlig med havneansvarlige før opplag. Båteier
plikter å være tilstede ved landsetting og sjøsetting. Båter som hindrer sjøsetting av
andre båter kan flyttes til annet sted i havnen uten varsel til båteier, for dennes
regning og risiko. Etter avtalt sjøsetting kan havneansvarlige fjerne vinterdekning
med stativ for eiers regning og risiko når dette er påkrevet. Båter som ikke er sjøsatt
innen 31. mai kan i mangel av annen avtale kreves fjernet for eiers regning og risiko.
Båter som blir liggende på land over flere år, blir belastet et gebyr iht. prisliste 1. år.
Uten annen avtale, dobles gebyret for hvert påfølgende år båten forblir på land.
Båteiere som ønsker tidlig utsetting om våren kan avtale dette med havneansvarlige
ved landsetting om høsten.
Alle tekniske tjenester i havnen (arbeid med truck) betales kontant mot
kontantkvittering.

§5
Tilsyn med båten m.m.
Båt ved brygge skal være forsvarlig fortøyd slik at den ikke unødig sjenerer andre.
Intet av båtens profil eller andre gjenstander (dregg, baudspyd og lignende), som kan
være til ulempe eller fare for andre må stikke innover bryggen. I tvilstilfelle avgjøres
spørsmålet av havneansvarlige. Joller/lettbåt skal ligge på anviste plasser.
Båteier er ansvarlig for at båten ikke volder skader på brygger, andre båter m.v. og
plikter å holde båten under tilsyn og lens for vann.
Båters største tillatte lengde er 36’ (11 m) med unntak for båtplasser mellom Ebrygga og F-brygga der båters største tillatte lengde er 29’ (8,8 m) For A-brygga øst,
er båters største tillatte lengde 50’ (15 m).
Bestemmelsen gjelder ikke for andelshaveres egne båter som pr. 06.03.08
overskrider begrensningene.
Alle fortøyninger skal ha rykkdemper av gummi (ikke metall) og være forsvarlig festet
til bryggene. Fortøyningene skal tas inn om høsten straks båten er lagt opp. Etterlatte
fortøyninger blir fjernet.
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Båt som urettmessig er fortøyd i havnen, kan flyttes, settes på land eller anbringes
utenfor havneområdet for eierens regning og risiko. Er eierens navn kjent skal
vedkommende varsles og gis mulighet for straks å flytte båten. Settes båten på land
plikter eieren å betale opptaking etter regning før båten sjøsettes.
Båt i vinteropplag skal være forsvarlig avstivet. Avstiving foretatt av havneansvarlige
må ikke endres uten hans tillatelse. Ved bruk av egen krybbe skal denne godkjennes
av havneansvarlige. Seilbåter skal være nedrigget om ikke annet er avtalt.

§6
Ordensregler.
Bryggeplass og opplagsplass skal til enhver tid holdes ryddig. Av miljømessige
hensyn, skal det ved skraping av bunnstoff benyttes plast under hele båten for å
samle opp avfallet. Søppel, avfall, brukte batterier, spillolje m.v. skal
plasseres/tømmes på de steder som er avsatt for dette formål. Ved overtredelse kan
vedkommende pålegges å betale de ekstraomkostninger foreningen påføres.
Mastehuset skal kun benyttes til master for båter i opplag. Salinger skal være
framontert og alt utstyr godt festet til masten.

§7
Fremleie, overdragelse av båtplass m.m.
Fremleie av bryggeplass tillates for inntil 2 år. Styret kan etter skriftlig søknad innvilge
ny leieperiode.
Enhver fremleie skal meddeles skriftlig til styret med opplysninger om
fremleietakerens navn, adresse og telefonnummer. Andelseier som fremleier sin
båtplass, er ansvarlig for at leier kjenner og følger Havnereglementet. Evnt. skader
påført havnen av leier eller straffegebyr påført for bruk av havnen etter 01. november,
belastes andelseier.
Overdragelse av bryggeplas kan bare skje med styrets godkjennelse og i samsvar
med foreningens lover.
Endring av et medlems adresse og/eller telefonnummer skal meldes foreningen.

§8
Vakthold.
Vaktordning administreres av styret som fastsatt av årsmøtet.

§9
Ansvar for skader.
Foreningen er ansvarlig for skader på personer eller materiell som oppstår ved
foreningens arbeid etter vanlige erstatningsregler.
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Utover dette påtar båtforeningen seg intet ansvar for skade på personer eller ting i
forbindelse med bruk av båtplasser eller utstyr i havnen.

§ 10
Klageadgang.
Klage over forhold i havnen rettes til styret. Klagen fremsettes skriftlig og må være
begrunnet.

§ 11
Endringer i havnereglementet.
Styret kan ved enstemmig beslutning endre dette reglement. Endringen skal
godkjennes av neste årsmøte ved simpelt flertall blant de fremmøtte medlemmer.

§ 12
Parkering av båthengere.
Båthengere kan parkeres på anvist plass om sommeren etter avtale med
havnekontoret og etter betalt sommerleie. Hengere skal merkes med
navn/telefonnummer og årsoblat. Båthengere uten leieavtale, kan fjernes for eiers
risiko og regning.
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