
            
 

 

Havnereglement for Ramseklo Båtforening 
 

Årsmøte 15. juni 2013 (enstemmig vedtatt) 
  

 

1. Administrasjon  
1.1 Styrets representanter forestår den daglige driften av båtforeningen ihht.  vedtektene.  

1.2 Styret skal drive båtforeningen på en kostnadseffektiv måte og med tidsriktige hjelpemidler.  

1.3 Båthavnen klargjøres til bruk fra ultimo april til ultimo oktober.  

1.4 Ved salg / overføring / utleie / ny adresse etc. skal kasserer informeres på mail eller skriftlig.  

(Husk, du er ansvarlig for riktig adresse, tlf., og mail-adresse på «ramseklo.no» min profil.)  

 

2. Generelt  
2.1 Båthavnen, med brygger, kran, båtvogner, opplagsplass og hus m.m. er medlemmenes felles eiendom og  

må tas godt vare på. Det pålegges derfor alle medlemmer å holde anlegget i god stand. Skade som er  

forårsaket av uaktsomhet må erstattes. I tillegg til disse regler gjelder det at hvert medlem skal medvirke til et  

trivelig miljø ved å vise ansvar og hjelpsomhet og behandle hverandre med respekt.  

 

2.2 Båthavnens anlegg bevoktes og vedlikeholdes ved pliktig dugnad fra medlemmene. Tidspunktet bestemmes  

av styret. Unntaksvis aksepteres uteblivelse, (avtalemessig / forglemmelse) men da avkreves et gebyr,  

fastsatt av årsmøte.  

2.3 Medlemmene er selv ansvarlige for egen båt, utrigger, utstyr og egen sikkerhet i havnen.  

Båten ligger i havnen for eiers regning og risiko og eier må selv sørge for regelmessig tilsyn av den.  

2.4 Eier av båt som påfører andre båter eller bryggen skade plikter å betale reparasjon på disse. Medlemmene  

plikter å ha ansvarsforsikring på båten, og det anbefales å ha denne registrert i småbåtregisteret.  

2.5 All ferdsel skal foregå på en ansvarlig måte. Max hastighet i havneområdet er 3 knop.  

2.6 Seilbrett og fartøyer med dårlig manøvreringsevne må ikke brukes i havnebassenget.  

2.7 Ikke-medlemmer kan benytte seg av havnas utstyr etter avtale med havnesjef / styret. Pris fastsettes av  

styret ut fra omfang og størrelse.  

2.8 Skyldig årskontingent, dugnadsgebyr, vaktgebyr og eventuelle avgifter må være betalt innen betalingsfristene  

som er fastsatt av styret, se vedtektene pkt. 7.  

2.9 Anvisninger / påbud fra havnesjefene skal etterkommes. Ved gjentatte alvorlige brudd kan medlemmet bli 

ekskludert fra foreningen. Eventuelle innsigelser / tvister skal fremmes skriftlig til styret.  

 

3. Vaktordning.  
3.1 For å redusere tyverier er det innført en pliktig vaktordning.  

3.2 Alle som disponerer båtplass i havnen plikter å gå vakt ihht vaktplan.  

De som skal gå vakt må være over 18 år.  

3.3 Den som unntaksvis a) ikke kan gå vakt, og b) uteblir fra oppsatt vakt vil bli avkrevet et gebyr.  

3.4 Det pålegges å gjøre seg kjent med vaktinstruksen. Det påhviler alle medlemmene å påse at all aktivitet i  

havnen skjer på en forsvarlig måte og det er anledning til å spørre ukjente om tilhørighet til havnen.  

 

4. Bryggene.  
4.1 Det er ikke tillatt å borre eller foreta andre inngrep i betongbryggene, det kan føre til vanninntregning i 

betongen og korrosjon på armeringen. Feste av fendring etc. er kun tillatt i fenderplanken langs bryggen.  

4.2 Strømførende ledninger over 10 m og vannslanger på bryggene er kun tillatt under oppsyn.  

4.3 Det er forbudt å sykle, bruke rullebrett, rulleskøyter eller lignende på bryggene.  

4.4 Fisking fra bryggene er forbudt.  

 

5. Båtplass.  
5.1 Båtene skal være merket for å vise tilhørighet, Ramseklo Båtforening oblat, og ved nyanskaffelse (ny/brukt),  

skal gammel båt fjernes. Det må ikke legges større/bredere båt enn det båtplassen er beregnet for – se eget  

kart,  maks båtstørrelse. Utriggere må ikke forskyves uten styrets godkjennelse.  

5.2 Båtene må holdes lens så de ikke henger i fortøyningene og på den måten skader utriggere og brygger.  

Solide fortøyninger skal brukes, tyngre båter skal ha avdempede fortøyninger.  

 



5.3 Det må ikke lagres løse gjenstander på bryggene. Slepejolle, utstyr etc. må ikke legges på utrigger eller  

brygge slik at naboplass sjeneres.  

5.4 Fortøyningstau, løse fendre og lignende må fjernes fra båtplassen under vinteropplag.  

 

6. Opplagsplassen.  
6.1 Havnesjefene anviser plassene for vinteropplag.  

6.2 Oppstilling av båter i vinteropplag skal utføres på en forsvarlig måte slik at de ikke skader andre båter. 

Tekkingen må festes godt slik at den ikke blåser av, til sjenanse for andre medlemmer. Det må ikke sløses med 

avstanden mellom båtene. Husk at andre også skal ha plass. Følg havnesjefenes anvisning.  

 

6.3 Båter som ikke er sjøsatt før St Hans skal eier besørge flyttet til anvist ny plass, slik at opplagsplassen kan 

benyttes som parkeringsplass. Etter endt opplag skal plassen ryddes og klargjøres for dette formålet. De som 

måtte ha behov for opplag etter St Hans skal avtale dette med havnesjefene.  

 

6.4 For effektiv drift og vedlikehold skal gjenstående båter, krybber, registerte hengere etc. flyttes vekke fra 

opplagsplassen til samlingsplasser om sommeren. Uregisterte hengere behandles som opplagsmateriell og alt 

skal være godt synlig merket med, tlf., navn, båtplass nr. eller medlems nr.  

 

6.5 Gjenstående båter som havnesjefene ikke finner eiere til, dvs. dårlig eller umerkede båter, vil bli flyttet, 

merket og fotografert, og bilder legges ut på foreningens hjemmeside for å ettersøke eier.  

NB! For denne tjenesten betaler medlemmet et gebyr på kr 2.000.-, i tillegg til flytteutgifter.  

 

6.6 Gjenstående båter, krybber, hengere og annet utstyr på opplagsplassen etter St Hans vil bli ryddet med 

maskin og lagt i en haug for bortkjøring. Båter og materiell som ikke har blitt merket, eller på annen måte tatt 

hånd om, vil på høstens dugnad bli vraket / kondemnert.  

 

6.7 Eiere er selv ansvarlige for ovenstående, samt fjerning av gamle / utrangerte båter. Dersom andre må utføre 

arbeidet vil kostnadene bli belastet eier.  

 

7. Kran.  
7.1 Kranen skal kun brukes av autorisert personell. (Kranførerbevis og styret godkjennelse.)  

7.2 Båtkranen har 3000 kg løftekapasitet. Kranen skal låses etter bruk, heisestropper og nøkler bringes tilbake til 

huset. Den som henter utstyret er ansvarlig for at det blir lagt tilbake.  

 

8. Parkering.  
8.1 En veibom er oppsatt ved innkjørselen til området vårt for å unngå fremmed trafikk.  

Bommen skal låses etter passering.  

8.2 Maks. hastighet på området er 15 km.  

 

9. Huset.  
9.1 Alt utstyr i husets åpne lagerrom er foreningens eiendeler og kan benyttes av medlemmene etter avtale med  

havnesjefene. Forutsetningen er at ting legges på plass og at orden opprettholdes.  

9.2 Motorer og bensintanker må ikke lagres i huset på grunn av brannfaren.  

 

10. Håndtering av avfall.  
10.1 Det pålegges alle brukere av havnen å sørge for at renhold f.eks. i forbindelse med båtpuss, blir  

ivaretatt av den som utfører båtpussen.  

10.2 Søppeltømming, dumping av spillolje, filler, maling etc. skal skje på dertil egnede plasser, i containere og 

returanlegg som er utplassert i havnen i «pussesesongen». Batterier leveres på godkjent mottak/forhandler.  

 

10.3 Søppelcontaineren på kommunens parkeringsplass skal benyttes til vanlig avfall. Spillolje, dieselolje o.l. må 

ikke pumpes ut i havnebassenget, men fylles på returtanken for spillolje. Pumpetoalett må ikke brukes ved 

bryggene.  

10.4 Det er strengt forbudt å kaste avfall, fiskeslo eller andre gjenstander i sjøen.  

 

11. Utleie av båtplass.  
11.1 Utleie eller bytting av båtplass må snarest meldes skriftlig til styret. Forsikring må bekreftes.  

Styret utarbeider standardskjema til dette bruk, se vår nettside.  

11.2 Leietakere må være over 18 år.  


