SKARPSNO BAATFORENING
Stiftet 31. august 1917
VEDTEKTER
Vedtatt av Generalforsamlingen 6. januar 2003 med endringer senest av 25. januar 2016.
§1 - Navn og formål

§4 - Havne- og opplagsplass

1.1 Foreningens navn er Skarpsno Baatforening og
dens initialer er S.B.F. Dens formål er å skaffe og
drive - på en miljøvennlig måte - tidsmessige havneog opplagsplasser for medlemmenes båter, samt å
medvirke til alminnelig trivsel og sikkerhet på sjøen.

4.1 Et medlem kan bare tildeles havne- og
opplagsplass for én båt samt eventuelt en jolle opptil
10 fot.

1.2 Generalforsamlingen kan vedta at foreningen
skal være medlem av andre foreninger, forbund og
organisasjoner eller delta i tiltak som arbeider for
båtsport, båtliv, sikkerhet på og ved sjøen.

4.2 Båter i havnen/opplaget skal være registrert på
det medlem som eier båten. Når det er flere eiere av
samme båt, skal en av eierne være registrert som
eier. Det er den registrerte eieren som overfor
foreningen svarer for de kontingenter som
medlemskapet medfører.

2.1 Foreningens emblem er et gyldent ratt med
bokstavene SBF. Dens vimpel er regnet ovenfra:
rød, hvit og blå i horisontale felter og med emblemet
i det hvite felt.

4.3 Dersom flere medlemmer eier båt sammen og
registrert eier trer ut av eierskapet, skal en annen
medeier gå inn som registrert eier. Havne/opplagsplass kan kun beholdes dersom
vedkommende fyller vilkårene for plass i henhold til
de regler styret følger ved tildeling av havne/opplagsplass.

§3 - Medlemskap

§5 - Avhendelse / anskaffelse av båt

3.1 Som medlem kan styret oppta enhver
båtinteressert som vil arbeide for S.B.F.´s formål.
Søknad om medlemskap skal skje på foreningens
søknadsskjema. Medlemskap kan bare gis til
privatpersoner. Firma o.l. kan ikke være medlem.
Medlemmet forplikter seg gjennom søknaden til å
følge foreningens vedtekter, reglementer, samt
anvisninger fra styret, oppsynsmenn og vakter.

5.1 Avhendelse av båt skal meddeles skriftlig til
forretningsfører uten opphold. Avhendet båt skal
fjernes fra havne-/opplagsplass, og medlemmet som
avhender er ansvarlig for at så skjer.

§2 - Emblem og vimpel

3.2 Medlem som forholder seg i strid med dette, kan
etter vedtak i styret og gitt varsel, ekskluderes.
Vedtaket kan ankes til generalforsamlingen.
3.3 Utmelding og adresseforandring skal straks
meddeles skriftlig til forretningsfører.
3.4 Medlemskap, havne- og opplagsplass etc. kan
ikke overdras til andre enn ektefelle, registrert
samboer, registrert partner eller barn, som ved
søknad til styret ønsker å opprettholde
medlemskapet.
3.5 Etter forslag fra styret kan generalforsamlingen
beslutte å oppta som æresmedlem person som har
gjort seg særlig fortjent ved arbeid for S.B.F.

Medlemmer kan ved avhendelse av båt velge å ha
sitt innskudd stående i foreningen.
Medlemmer som har planer om å kjøpe ny båt kan
søke om å beholde sin havne-/opplagsplass ut
inneværende og neste sesong. Dersom ny båt ikke
er anskaffet innen denne fristen, tildeles plassen til
annet medlem.
5.2 Anskaffelse av ny båt skal meddeles skriftlig til
havnesjef og forretningsfører, med angivelse av ny
båts data.
Tildeling av havne-/opplagsplass skjer i henhold til de
regler styret følger ved tildeling av havne/opplagsplass, såfremt ikke ny båt passer inn på
tidligere tildelt plass, jf. pkt. 1, siste ledd.
5.3 Det er ikke tillatt å låne ut, leie ut – eller overdra
havne-/opplagsplass. Medlemmer kan ikke bytte
plass seg imellom uten at havnesjefens samtykke er
innhentet.

§6 – Ansvarsforhold
6.1 Medlemmets båt skal være ansvarsforsikret og
registrert i det offentlige båt-registeret. Foreningen er
ikke økonomisk ansvarlig for skade på båter,
materiell eller personer på foreningens områder.
6.2 Medlemmet er selv økonomisk ansvarlig for
skader det direkte eller indirekte forårsaker på
annenmanns eiendom i foreningens havn/opplag og
for skader på eiendeler som foreningen disponerer,
og hefter med sin båt uavhengig av
Tvangsfullbyrdelsesloven.
6.3 Medlemmet er ansvarlig for at de personer det gir
adgang til foreningens områder forholder seg i
samsvar med foreningens vedtekter og anmodninger
fra vakt og oppsynsmann.
6.4 Besøkende ombord i båt skal fremlegge skriftlig
tillatelse hos vakten/ oppsynsmannen før de går
ombord, hvis eieren selv ikke er til stede. Dette
gjelder ikke ektefelle og barn.
§7 – Klager
7.1 Medlemmene har plikt til å verne om foreningens
interesser, samt å bidra til ro, orden og sømmelig
opptreden på foreningens områder. Medlemmene
har plikt til å gjøre styret, havnesjefer, vakter og/eller
oppsynsmenn oppmerksom på uregelmessigheter
på foreningens områder. Har et medlem noe å påtale
eller klage over, har det rett og plikt til å underrette
styret om dette.
§8 - Foreningens organer
8.1 S.B.F's styrende organer er generalforsamling og
styre.
§9 – Generalforsamlingen
9.1 Generalforsamlingen er foreningens høyeste
myndighet og avholdes innen 1. februar hvert år.
Foreningens regnskap avsluttes pr. 31.10. hvert år.
Skriftlig innkalling skal være utsendt minst 14 dager
i forveien med angivelse av hvilke saker som står
på dagsorden. Som skriftlig anses underretning ved
bruk av elektronisk post m.v.
Beslutningsdyktig er enhver lovlig innkalt
generalforsamling. Vedtak treffes med simpelt flertall
blant de fremmøtte medlemmer. Ved stemmelikhet
har formannen dobbeltstemme.
9.2 Saker som ønskes behandlet på
generalforsamlingen,
samt
forslag
til
vedtektsendringer, må meddeles skriftlig og være

styret i hende innen 1. november. Kravet til
skriftlighet er oppfylt ved bruk av elektronisk post
m.v.
9.3 Ordinær generalforsamling skal behandle:
1) Valg av møteleder
2) Valg av 2 desisorer
3) Styrets årsberetning
4) Regnskap, fremlagt i revidert stand
5) Revisjonsberetning
6) Driftsbudsjett, herunder fastsettelse av alle
kontingenter og innskuddsbeløp for havneplass
m.v.
7) Vedtektsendringer
8) Innkomne forslag
9) Valg
a) formann
b) viseformann
c) sekretær
d) havnesjef
e) styremedlem
f) 2 vararepresentanter til styret
g) 2 revisorer med 1 vararepresentant
h) valgkomité med 3 medlemmer
Formannen velges for 1 år. De øvrige styremedlemmene velges for 2 år, slik at styremedlemmer
er på valg hvert annet år. Revisorer velges for 2 år,
men ikke på samme generalforsamling.
Vararepresentanter og valg-komité velges for 1 år.
For å bli valgt må en kandidat ha minst halvparten av
de avgitte stemmer. Hvis ikke holdes omvalg mellom
de 2 kandidater som har oppnådd flest stemmer.
10) Eventuelt
Det føres protokoll fra generalforsamlingen.
Protokollen godkjennes/undertegnes av desisorene
og sendes medlemmene.
§10 - Ekstraordinær generalforsamling
10.1 Styret kan når det finner det nødvendig, og skal
når minst 1/5 av medlemmene forlanger det, med
skriftlig angivelse av hvilke saker som ønskes
behandlet,
innkalle
til
ekstraordinær
generalforsamling. Minste frist for innkalling er 14
dager. Vedtak treffes i iht. ordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling kan
kun behandle de saker som er angitt i innkallingen.
§11 – Styret
11.1 S.B.F. ledes av et styre bestående av formann,
viseformann, sekretær, havnesjef og 1 styremedlem.

Minst 4 av styrets medlemmer skal ha båt i
foreningen for å være valgbare.

inneholde alle vedtak. Protokollen skal undertegnes
av de styremedlemmene som er til stede.

11.2 Styret har den administrative myndighet,
representerer foreningen utad, besørger alle løpende
forretninger, sammenkaller til møter og ivaretar
foreningens økonomi og interesser.

11.13 Havneplass tildeles av havnesjefen, og
vinteropplag tildeles av forretningsfører. Tildeling
skjer på grunnlag av kommunale retningslinjer,
medlemmets ansiennitet, båtens beskaffenhet:
bredde, lengde, høyde, mast, seil, vekt m.v., samt
andre forhold som kan ha betydning ved tildeling av
plasser, f.eks. funksjonshemmelse. Styret kan
utelukke en båt fra havnen/opplaget når den av
sikkerhetsmessige grunner eller p.g.a. størrelse, art,
utseende m.v. ikke egner seg for eller anses ønskelig
for plassering i havnen/opplaget.

11.3 Styret ansetter og avskjediger forretningsfører
og andre funksjonærer, bestemmer deres
godtgjørelse og utarbeider nødvendige instrukser for
disse.
11.3 a Styret kan inngå tidsbegrenset kontrakt med
ett eller flere firmaer som kan påta seg funksjonene
som driftssjef, forretningsfører og /eller dagvakt.
Styret fastsetter i så fall den økonomiske
kompensasjon som er nødvendig. Plikter og
rettigheter knyttet til nevnte funksjoner skal være
nedfelt i kontrakten med instruks for det enkelte
arbeidsområdet.
11.4 Foreningen tegnes av formannen sammen med
viseformannen eller annet av styrets medlemmer
etter styrets bestemmelser.
11.5 Alle utbetalingsbilag attesteres av formann eller
viseformann.
11.6 Styret utarbeider foreningens reglementer og
reviderer disse når dette er nødvendig.
11.7 Styret oppnevner de som eventuelt skal
representere foreningen i andre foreninger,
organisasjoner, konferanser m.v.
11.8 Styret kan oppnevne havnekomité,
opplagskomité, miljøkomité og andre komitéer det
finner nødvendig, og utarbeider instruks for disse.
11.9 Styret utarbeider årsberetning som sammen
med revidert regnskap og driftsbudsjett skal
fremlegges på generalforsamlingen.
11.10 Styret holder sine møter når formannen finner
det nødvendig eller når minst 3 av styrets
medlemmer ber om det.
11.11
Styret
er
beslutningsdyktig
formannen/viseformannen
og
minst
styremedlemmer er til stede.

når
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11.14 Tildeling av havneplass gir ikke medlemmet
rett til noen bestemt plass. Tildeling av plass ett år,
berettiger ikke uten videre til samme plass det
etterfølgende år.
11.15 Havnesjefen har adgang til å endre tildelt plass
til annen plass når dette kan gjøres uten ulempe for
medlemmets båt og det er nødvendig for å utnytte
havnens kapasitet best mulig.
11.16 Styret kan bestemme at båter plassert på
foreningens områder skal merkes etter nærmere
fastsatte regler.
§12 – Vaktordninger
12.1 Styret fastsetter og gjennomfører vaktordninger
i havnen og boblehavnen i samsvar med de
retningslinjer som vedtas av generalforsamlingen.
12.2 Det skal være døgnbasert vakthold i havnen i
sommerperioden. Vaktholdet om natten utføres av
medlemmene selv, med én natt pr. medlem hver
sesong. Plikten til å utføre vakttjeneste gjelder
medlemmer med tildelt havneplass. Styret utarbeider
vaktinstruks som skal være oppslått på tavle i
klubbhuset.
12.3 Styret kan innvilge søknad om fritakelse fra
vakttjeneste dersom helt spesiell grunn foreligger.
Styret avgjør etter skjønn om vaktkontingent skal
betales.
12.4 Medlemmer som ikke fører seg opp i vaktliste
innen angitt frist, og medlemmer som uteblir fra
oppsatt/tildelt vakt uten å ha skaffet stedfortreder,
ilegges en ekstra kontingent.
§13 – Kontingenter

11.12 Styret fatter sine vedtak ved simpelt flertall.
Ved stemmelikhet har formannen/vise-formannen
dobbeltstemme. Styret fører møteprotokoll som skal

13.1 Alle kontingenter fastsettes av generalforsamlingen. Opplagskontingentens størrelse
fastsettes av Styret for Karenslyst Båtopplag.
13.2 Det må ved betaling alltid refereres til
medlemsnummer og innkrevde kontingenter dersom
ikke den ferdig utfylte innbetalingsblanketten
benyttes.
13.3 Årskontingent og havnekontingent skal være
betalt innen 1. mars. Opplagskontingent skal være
betalt før båten legges i vinteropplag/boblehavn, dog
ikke senere enn 15. september.
13.4 Blir ikke betalingsfristene overholdt og fristen
har vært minst 3 uker, skal det i tillegg betales et
ekstragebyr. Har et medlem ikke betalt års- og
havnekontingent, innskudd, opplagskontingent,
vinterhavnkontingent eller annen form for kontingent
innen 15 dager etter forfall, kan medlemmet miste
sin havne- og/eller opplagsplass etter vedtak i
styret.
13.5 Har et medlem ikke betalt års/medlemskontingent med tillagt ekstragebyr innen 1
måned etter forfall, strykes vedkommende som
medlem uten ytterligere varsel.
13.6 Betalt havne-/opplagskontingent refunderes i
alminnelighet ikke, selv om plassen ikke benyttes
eller styret overtar plassen etter §5.
13.7 Æresmedlemmer betaler ikke årskontingent.
13.8.a Ved tildeling av havneplass skal medlemmet
betale et innskudd etter de til enhver tid gjeldende
satser.
13.8 Innbetalt innskudd for havneplass gir bruksrett
til tildelt plass, dog ikke eiendoms- eller
disposisjonsrett til denne.
13.9 Innskuddet tilbakebetales med samme beløp
ved oppsigelse av havneplass. Tilbakebetaling skjer
senest 3 måneder etter oppsigelse. Medlemmer som
har innbetalt innskudd før 31.10.96 får utbetalt kr
11.000,-. Medlemmer som før 31.10.96 har innbetalt
innskudd større enn kr 11.000,- tilbakebetales
innskutt beløp forutsatt at innbetalingen kan
dokumenteres med gyldig kvittering.
13.9.a Dersom foreningen ikke er i stand til å
tilbakebetale innskuddet fordi medlemmet ikke lar

seg oppspore, eller ingen andre som ivaretar
medlemmets interesser melder seg, tilfaller
innskuddet foreningens formål etter 5 år regnet fra
siste gang innskuddet er forsøkt tilbakebetalt.
Foreningen må kunne dokumentere, i samsvar med
god regnskapsskikk, at medlemmet ikke har latt seg
spore opp.
5 års-regelen gjelder også innskudd der medlemmer
før 1.april 2007 ikke har vært mulig å oppspore.
13.10 Medlem som ikke har havneplass, men som i
henhold til §5.1 har valgt å la innskuddet stå i
foreningen, betaler ikke havnekontingent. Medlem
som i henhold til §5.1 har innskudd i foreningen og
havneplass, betaler havnekontingent selv om
plassen ikke benyttes.
13.11 Ved tilbakebetaling av innskudd skal gjeld til
foreningen m/renter først dekkes.
§14 - Oppløsning av foreningen
14.1 Oppløsning av S.B.F. kan kun skje ved vedtak
på ordinær generalforsamling etter at saken har vært
utsendt til medlemmene sammen med innkallingen.
14.2 Vedtak om oppløsning må ha 4/5 av de
fremmøtte stemmer. Vedtak angående foreningens
eiendeler og midler fattes ved simpelt flertall etter
innstilling fra styret. Etter at alle innskudd er innløst
og alle kreditorer har fått sitt, skal resterende midler
gå til et allmennyttig formål eller til annen liknende
ideell/frivillig virksomhet.
§15 - Hederstegnet "Det Gyllne Ratt"
Hederskapitlets
embetsmenn
velges
av
generalforsamlingen. Det skal velges 3 embetsmenn
og 1 varamann. De som velges må ha tredje grad av
hederstegnet. Embetsmennene fastsetter selv sin
funksjonstid. Det vises for øvrig til Statutter for
Skarpsno Baatforenings Hederstegnet "Det Gyllne
Ratt".

REGLEMENT FOR SKARPSNO BAATFORENINGS HAVN
Medlemmene plikter å etterkomme anvisninger fra styret og vakter.
1. Sommersesongen er fra 1. mai til 15. oktober.
Vintersesongen i havnen (bobleanlegg) er fra 20.
oktober til 23. april.

er til stede, har nødvendig skriftlig fullmakt fra eieren.
Legitimasjon skal forevises vakten før adgang til
bryggen gis.

2. Registreringspliktige båter skal være registrert og
skal ha lett synlig registreringsnummer, samt de av
styret evt. fastsatte identitetsmerker.

Spesielt for vinterhavnen:

3. Båter i havnen kan maksimalt være 40 fot (12,20
meter), inkl. faste installasjoner. Det kan gjøres
unntak fra hovedregelen for så vidt gjelder 8
båtplasser (brygge F) som er dimensjonert for større
båter. Disse plassene kan benyttes til båter som er
maksimalt 48 fot (14,60 meter), inkludert faste
installasjoner. 1
4. Navigering. Offentlige sjøveisregler skal følges. I
farvannet mellom bryggene skal farten ikke overstige
3 knop.
5. Fortøyning. Båter som ligger mellom
utliggerbommer skal ha fire rykkdempende
fortøyninger til utligger-bommene. Båter skal ellers
fortøyes i hht. pålegg fra havnesjefen.
6. El.uttak til oppvarming er kun tillatt når man er
ombord. Alt uttak uten tilsyn avtales med havnesjef.
Det må kun benyttes kabel med jordforbindelse
godkjent for utendørs bruk.
7. Vannslanger henges på plass etter bruk.
8. Bryggeporter skal alltid være låst. Medlem som har
glemt nøkkel henvender seg til vakten og må om
nødvendig legitimere seg. Klatring over porten er
ikke tillatt.
9. Havneområdet. Medlemmene plikter å holde
orden på bryggen. Joller o.a. tillates ikke lagret på
bryggen. I spesielle tilfelle kan styret gi dispensasjon
for leidere o.l. for adkomst til båt. Søppelstativer er
kun for husholdningsavfall. Alt øvrig avfall bringes
vekk fra havnen. Det er strengt forbudt å anbringe
batterier og/eller oljekanner med spillolje ved
søppelkassene eller andre steder i havneområdet.
Slikt avfall kan anbringes på dertil anviste plasser på
Karenslyst.
10. Utlån av båt, servicefolk etc. Båteierne skal sørge
for at folk som har eierens tillatelse til å låne båten,
eller servicefolk som skal ombord når eier selv ikke
1
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11. Båter som ikke har samme plass i sommerhavn
må ikke legges i vinterhavn før 20. oktober og må
fjernes innen 23. april.
Båter henlagt utenom bobleanlegget i vinterhalvåret
blir belastet for vinterhavn-kontingent.
Det er ikke anledning til å benytte båten som bolig.
12. Arbeid med båter må ikke være til sjenanse for
øvrige båter. Tilgrising av brygger og havnebasseng
må ikke forekomme.
13. Båteier forplikter seg til å erstatte skader som
båten eventuelt påfører bryggeanlegget. Foreningen
er ikke ansvarlig for eventuelle skader på båt som
oppstår i vintersesongen på grunn av isdannelse,
driftsstans i bobleanlegg o.l. Båteierne skal uten
opphold melde fra til havnesjefen ved
uregelmessigheter, så som ugrunnet stans i
bobleanlegg, bortfall av strøm etc.
14. Elektrisk anlegg kan benyttes til periodisk lading
av batterier. Bruk av strøm for øvrig skal begrenses
til et minimum og må ligge innenfor den grense som
styret til enhver tid har fastsatt. Strømbruk uten tilsyn
forutsetter absolutt brannsikkert utstyr. Forbrukt
strøm blir avregnet og belastet ved avsluttet sesong.

REGLEMENT FOR MEDLEMMENES BRUK AV KARENSLYST BÅTOPPLAG
Hvem som kan benytte opplagsplassen
Opplagsplassen med strandområde kan bare benyttes av medlemmer i båtforeninger på
kommunal grunn i Oslo. Opplagsplassene skal i første rekke fordeles til medlemmer i
• Skarpsno Baatforening
• Skøyen Båtforening
• Ullern Båtforening
• Oslo Motorbåtforening
• Eventuelle ledige plasser tildeles båtforeninger som er tilsluttet Fellesstyret for
Sjølyst/Karenslyst.
Kun medlemmer som har betalt relevant vinteropplagskontingent og bestilt opptaks time i
henhold til foreningens/opplagets reglement, vil få båten tatt opp.
Eventuell ledig kapasitet kan etter dette fordeles til andre båteiere som er medlemmer av
båtforeninger på kommunal grunn i Oslo. Båteiere som ikke tilhører båtforeningene
Skarpsno, Skøyen, Ullern og Oslo Motorbåtforening, betaler som Fremmede. (Se
prisliste).
Siste frist for bestilling av opptaks time for disse er siste torsdag i september. Båteiere som
ikke har bestilt opptak innenfor gjeldende frister kan miste retten til opptak.
De som bruker opplagsplassen skal ta tilbørlig hensyn til andre brukere av plassen og rette
seg etter opplagets reglement samt etter anvisninger fra slippmannskapet og
opplagsplassens administrative ledelse.
Båteieren på opptakstidspunktet, har det økonomiske og praktiske ansvaret for at båten blir
sjøsatt og fjernet fra området innen de tidsfrister som er beskrevet i dette reglementet, eller
er avtalt med slippmannskapet. Dette gjelder selv om båten overtas av ny eier. Dersom
påløpte kontingenter ikke blir betalt, har Karenslyst Båtopplag rett til å fjerne båten for
eierens regning, eventuelt selge denne for å få dekket inn skyldige kontingenter.

Vinteropplag
Oppsett
På opplagsområdet kan det tas opp båter med:
• Største bredde: 4,00 meter
• Største vekt: 10,00 tonn
Når en båt overstiger en eller flere av maksimum-grensene, skal eieren, i god tid før
bestilling av opplag, innhente en godkjennelse fra slippformann til å ta opp båten.
Oppsett av båter for skjer hvert år i tiden fra 15.september til 31.oktober.
Alle båter i vinteropplag blir merket på opplagsbukkene med relevante opplysninger. Ved
spørsmål om båter på egen rekke må man logge seg inn på «Min side» i opplagssystemet.
Følgende beregningsmåte skal benyttes ved fastsettelse av opplagskontingentens
størrelse: Båtens Totale lengde x Største bredde. Resultatet forhøyes opp til nærmeste
kvadratmeter som multipliseres med en kvadratmeterpris som fastsettes hvert år av styret
for Karenslyst Båtopplag. Opplagskontingenten kan ikke settes lavere enn gjeldende
minstepris. Badeplattformer og andre faste installasjoner som stikker ut fra båtens
opprinnelige konstruksjon skal regnes med i båtens totale lengde.
Joller skal legges innenfor båtens opplagsareal, eller i spesielt stativ som er beregnet på
dette. Joller som legges i stativ skal merkes med navn, båtforening og medlemsnummer.
Joller i stativet, som ikke er merket, vil bli fjernet.
Bestilling av opptaks time gjøres over internett på «Min side» i opplagssystemet. Siste frist
for bestilling over nettet er siste torsdag i september. Dersom man ikke har mulighet til å
bestille over internett, kan man møte personlig på Slippformannens kontor på Karenslyst
hver torsdag i september mellom klokken 17:00 og 20:00.
Medlemmer som ikke har avtalt time innen siste torsdag i september, kan ikke regne med å
komme opp selv om opplagskontingenten er betalt.
Se for øvrig www.slippen.org for ytterligere informasjon.
Eiere av båt på henger som skal ha vinteropplag, må bestille og betale til sin forening som
alle andre. Ved utregning av antall kvadratmeter skal lengden og bredden på hengeren
erstatte målene på båten. Innen 15. september må de ha sagt fra til slippformannen at de
skal ha vinteropplag og vil da få anvist stedet de skal parkere hengeren.

De som ønsker å ligge ytterst på en rekke, forplikter seg til å fjerne presenning og stativ
innen 15.april, samt sjøsette innen 23.april. Etter 23.april pålegges det en dagskontingent
som fastsettes hvert år av styret for Karenslyst Båtopplag.
De som blir plassert på nedre området, sør for utsettbrygga og masteskurene, forplikter seg
til å bestille time for utsett innen 20.mai og sjøsette innen 25.mai. Etter 25.mai pålegges
det en dagskontingent som fastsettes hvert år av styret på Karenslyst.
Innenfor avtalt time skal medlemmene selv bringe båten til og fortøye denne til
forlengelsen av opptaksbryggen (ventebryggen). Båteier må være tilstede ved opptak og
utsett! Slippmannskapet tar ikke opp båter som er henlagt langs strandbryggen eller andre
steder utenfor købryggen. Henleggelse ved opplagsbryggen mot elven, uten at båten ligger
i kø for opptak, er ikke tillatt uten særskilt avtale med slippmannskapet.
Master skal være rigget ned og anbrakt på anvist sted før oppsett. Masten skal merkes med
navn, båtforening og medlemsnummer. Joller skal fjernes fra daviter og bringes på land av
medlemmet selv.
Medlemmene kan selv velge å fjerne rekker, rekkestøtter, antenner, løse daviter og annet
utsatt utstyr før oppsett. Karenslyst Båtopplag tar ikke ansvar hvis slikt utstyr blir skadet
under oppsett eller utsett.
Løftepunktet må angis når det er fare for at propell og aksling, loggpropeller eller andre
installasjoner kan skades under oppsett og utsett. Karenslyst Båtopplag tar ikke ansvar for
skader som skyldes mangelfull merking.
Ved oppsett vil båtene bli grovrengjort under vannlinjen med høytrykkspyler, med unntak
av når vannet stenges av ved fare for frost og minusgrader.
Båtene vil bli plassert på bukker eller annet utstyr som velges av slippmannskapet. All
justering av opplagsutstyret skal foretas av slippmannskapet. Plass for hensettelse på
opplagsområdet velges av slippmannskapet.
Båter i vinteropplag skal være ansvarsforsikret.
Overdekking av båten skal foretas på en slik måte at den ikke er til unødig hinder for
nabobåter ved høstrengjøring og vårpuss. Overdekkingen skal ikke stikke mer enn 10cm
utenfor ripa, baug og akterende. Man skal ikke binde presenning eller annet overdeksel i
opplagsbukkene, eller under båten. Under sterk vind kan dette medføre at bukkene
kommer ut av stilling med det resultat at båten kan velte. Sikreste måten er å henge
vannfylte plastkanner i presenningen rundt hele båten. Kanner med spillolje eller andre
kjemikalier er ikke tillatt.
Ved behov for ekstra oppstøtting, kontakt slippmannskapet!

Utslipp av petroleumsprodukter eller andre kjemikalier på asfalten eller i sjøen er strengt
forbudt. Kostnader for opprenskning og utbedring av skader etter slike utslipp, vil bli
belastet vedkommende båteier.
Det er ikke tillatt å oppbevare drivstoff, eller andre brennbare stoffer utover det som er på
faste installerte tanker om bord. På grunn av brannfaren, er det absolutt forbudt å ha
elektriske ledninger liggende frem til båten når du selv ikke er tilstede.
Det er ikke tillatt å benytte varmeovner av noe slag i båten.
Puss av båter
Ved maskinsliping, høytrykksspyling og lignende skal det tas tilbørlig hensyn til
omkringliggende båter. Sandblåsing skal utføres av autorisert firma og avtales med
slippmannskapet på forhånd. Det skal holdes ryddig rundt båten.
Utsett
Alle båter skal være klargjort for utsett innen 15. mai. For alle andre enn de som
ligger på nedre område eller ytterst på en rekke, skal sjøsetting skje innen 31. mai.
Tidspunkt for utsett bestilles på nett innen15. mai. Ved sen for sen bestilling, kan man
risikere å få et utsett tidspunkt etter 1. juni, hvilket medfører dagsgebyrer.
Ved spesielle behov som større reparasjoner, ombygginger, bytte av motor og lignende,
kan forlenget vinteropplag avtales med slippformannen eller daglig leder for Karenslyst.
For båter som ikke er sjøsatt innen 31.mai, påløper det en dagskontingent som fastsettes
hvert år av styret for Karenslyst Båtopplag.
Båter som hindrer utsett av andre båter, flyttes. For båter ytterst på rekke på øvre og midtre
felt, er denne fristen 23. april og for ’nedre området’ er fristen 25. mai. Ved flytting
belastes eieren med en flyttekontingent som hvert år fastsettes av styret for Karenslyst.
Det forutsettes at flyttingen er praktisk og tidsmessig mulig for slippmannskapet.
Planlegg vårpuss og sjøsetting i god tid sammen med de andre på rekka. Vis fleksibilitet så
ingen blir ”sperret inne”.
Plassen hvor båten har stått skal ryddes før utsett. Dersom plassen ikke er ryddet, har
slippformannen rett til å nekte sjøsetting.
Sommeropplag
Det skal ikke ligge båter på land i tiden 1. juni til 15. september. Dette med unntak av
korttids slippsetting (sommeropptrekk).

Ved helt spesielle behov kan sommeropplag (opplag hele sommerperioden) avtales med
administrativ leder for Karenslyst. Søknad om slik avtale skal gjøres
skriftlig. Sommeropplag vil bli belastet med dagskontingent fra og med 1. juni til og med
20. juni. For båter som fortsatt ligger på opplagsområdet etter 20. juni, vil det i tillegg bli
belastet sommeropplags-kontingent, som hvert år fastsettes av styret for Karenslyst
Båtopplag.
Eventuell flytting av båten i forbindelse med sommeropplag, vil bli belastet med
flyttekontingent som fastsettes av styret for Karenslyst Båtopplag. Båter i sommeropplag,
uten skriftlig avtale, kan fjernes fra opplaget for eierens regning.
Korttids slippsetting i sommerhalvåret for puss av båt (Sommeropptrekk)
Medlemmer av båtforeninger på kommunal grunn kan ved henvendelse til
slippmannskapet få tatt opp båten til spyling eller for stoffing/reparasjon. Dette tilbudet er
først og fremst for medlemmer i medlemsforeningene som ligger i boblehavn om
vinteren. For sommeropptrekk betales en kontingent pr. påbegynt uke som båten ligger på
land, kontingenten fastsettes hvert år av styret for Karenslyst. Båtopplag. Kontingenten
betales på forhånd til slippmannskapet.
Parkering av 1 bil er inkludert i kontingenten for sommeropptrekk. P-kort (lånekort) kan
fåes av slippmannskapet mot et depositum. Bilen skal stå parkert ved siden av båten som
pusses. Dette P-kortet gjelder ikke andre steder på opptaksområdene. Lånekort for
parkering, leveres tilbake ved sjøsetting.
Ferdsel og parkering på opplagsområdet
All ferdsel og parkering på området skjer på eget ansvar . Det er forbudt å lade EL-biler
på opplagsområdet.
Utsett perioden: I tiden 1. april - 1. juni på alle virkedager fra 07:00 til 16:00 er parkering
på området ikke tillatt uten at fører av bilen er tilstede. Telefonnummer skal legges synlig i
frontruten. Gjelder hele opplagsplassen.
Sommerperioden: I tiden 1. juni - 15. september er parkering tillatt på anviste områder
med gyldig parkeringskort, P-billett fra
P-automat eller lånekort i biler som er parkert ved siden av båter i sommeropptrekk.
Opptaksperioden: I tiden 15. september – 1. november gjelder samme parkeringsforbud
som i utsett perioden. Båthengere uten bestilt vinteropplag og avtale med Slippformann
om plassering, blir fjernet for eierens regning og risiko.
Det er strengt forbudt å bevege seg under båten når denne henger i stroppene på trucken.

Opplagsområdet Sjølyst/Karenslyst er avsperret med en bom. Bomnøkkelen selges av
respektive båtforeninger.
Kjøring på opplagsområdet skal skje med største varsomhet og ikke over 10 km /t. Det må
vises særlig aktsomhet for barn som leker mellom båtene.
Parkering må ikke skje slik at det er til hinder for slippmannskapet. I tiden 1.juni til
15.september er det avgiftbelastet parkering på hele opplagsområdet. Parkering skal skje i
henhold til oppsatt skilting. Medlemmer har anledning til å kjøpe parkeringskort som
gjelder for hele sommersesongen.
Bruk av brygger
Strandbryggen, samt merkede plasser på ventebryggen, leies ut i tiden 1.6 til 15.9. Det er
derfor, i denne perioden, ikke tillatt å fortøye på plasser som er merket for utleie.
Uvedkommende båter vil bli fjernet for eierens regning.
I tiden før 1.6 kan trebåter henlegges inntil 3 dager ved strandbryggen for trutning. Båter
som blir liggende lenger enn 3 dager kan fjernes for eierens regning. Unntak fra
ovenstående vil kunne gjøres etter avtale med slippmannskapet og da bare dersom det er
oppstått spesielle problemer som vil vanskeliggjøre flytting, eksempelvis motorfeil, større
lekkasjer og lignende Mangel på båtplass er ikke tilstrekkelig grunn for å ligge mer enn tre
dager ved strandbryggen.
Det er ikke tillatt å ligge ved riggebrygge, købrygge eller opp-/utsettbrygge uten at det
foregår rigging eller timebestilt oppsett. Kun båter som har bestilt time for oppsett har
tillatelse til å ligge på Købryggen inntil 1 time før oppsett. Øvrig fortøyning ved bryggene
kan bare skje etter avtale med slippmannskapet, for eksempel i forbindelse med inn- og
utlasting av tyngre kolli, utrustning eller lignende.
Båten må ikke fortøyes slik at den er til hinder for slippmannskapets oppsett/utsett av
båter.
Boblehavn
Det kan leies ut et begrenset antall bobleplasser på ventebryggen i tiden 1. november til 15.
april. Bestilling av boblehavn og signering av avtale gjøres med Slippformannen som også
anviser plass. Betaling må være inne på utleiers bankkonto før 1. november. Man kan ikke
legge båten i boblehavn før 1. november og båten må fjernes innen 15. april. Båter som
ikke er fjernet innen fristen kan bli fjernet av Karenslyst Båtopplag for eierens regning.
Skal man være tilkoplet strøm, må man benytte godkjent gummikabel som skjøteledning.
Plastkabel (PVC) er ikke tillatt da disse knekker lett i frost. Kabelen fra bryggekontakt til
båt, må under ingen omstendigheter berøre sjøen. Elektrisk utstyr om bord må være

godkjent for bruk i båt. Om dette ikke blir overholt, blir støpselet frakoplet og i verste fall
klipt av.
Skal man bruke strøm må dette fremgå av avtalen som tegnes ved bestilling av
boblehavnen. Se prisliste for avtale om strømforbruk. De som ikke har betalt for avtale om
strøm, kan kun benytte strøm når de selv er tilstede i båten. Det er ikke tillatt å bo i båten
når denne ligger i boblehavn. Karenslyst Båtopplag fraskriver seg et hvert ansvar for båter
i boblehavn. Eier må selv sørge for relevant forsikring. Pris for boblehavn og strømforbruk
bestemmes av styret for Karenslyst Båtopplag
BRUDD PÅ OVENSTÅENDE REGLER VIL ETTER PÅTALE KUNNE RESULTERE I
AT EIER AV BÅTEN VIL BLI NEKTET YTTERLIGERE OPPLAG PÅ KARENSLYST
BÅTOPPLAG. BÅTEIEREN ER OGSÅ ANSVARLIG FOR AT EVENTUELLE
BESØKENDE OG MEDHJELPERE FØLGER DISSE REGLER.
Vedtatt i styret for Karenslyst Båtopplag 18.juni 2002. Revidert siste gang 15.6.2015.

