LOVER
for Lier Båtforening
vedtatt på årsmøtet 9. desember 1982,
justert 29. november 1983 og 22. november 1997,
justert og vedtatt på årsmøtet 21. november 2009,
justert og vedtatt på årsmøtet 20. november 2010,
justert og vedtatt på årsmøtet 23. november 2013,
justert og vedtatt på årsmøtet 26. november 2014

NAVN OG FORMÅL
§1
Foreningens navn er Lier Båtforening og dens initialer er LB.
§2
LB’s formål er å tilby sine medlemmer tilgang til båtliv gjennom andelseierskap
til båtplasser samt samle båtinteresserte i arbeidet for å:
-

skape og vedlikeholde et godt båtmiljø i sikre båthavner og opplagsplasser
utbre kjennskap til lokalfarvannet ved turer og felles arrangementer
sikre friarealer og bedre mulighetene for bruk av disse
bekjempe forurensing av sjø og strender
arrangere konkurranser som prøver deltagernes sjømannskap og
materiellets kvalitet
- samarbeide lokalt og regionalt med andre foreninger om felles oppgaver
- samarbeide med lokale myndigheter for å løse aktuelle oppgaver innen
rammen av formålet
-foreningen v. årsmøtet har vedtatt egen miljøplan for virksomheten.
LB skal arbeide på selvkost- og non-profit basis for å sikre sine medlemmer tilgang til
sjø, båtliv og maritimt miljø til en overkommelig pris for den enkelte medlem og
andelseier. LB skal videre følge utviklingen nøye og ta på seg oppgaver hvis løsninger
antas å være medlemmene til gavn.
MEDLEMSKAP
§3
Styret kan oppta båtinteresserte som vil arbeide for LB’s formål som medlemmer.
Medlemskap følger kalenderåret. Utmeldelse må skje skriftlig og være styret i hende
innen årets utgang.

Medlemmene kommuniseres med via e-mail og SMS. Det påligger hvert enkelt medlem
å formidle korrekte SMS og e-mail adresser til foreningens sekretær.
§4
Medlemmer som ved sin oppførsel vekker anstøt og forargelse, virker til skade for
foreningen, misbruker foreningens eiendeler og flagg, kan av styret, etter gitt varsel,
ekskluderes.
Eksklusjon kan innankes for årsmøtet.
§5
Medlemmer eller andre som har ytet ekstraordinær innsats for foreningen, kan etter
styrevedtak utnevnes til æresmedlemmer på neste årsmøte.
KONTINGENT
§6
Årskontingenten følger kalenderåret. Den forfaller til betaling ved årets begynnelse og
må være betalt innen april måneds utgang.
Oversittes fristen, kan styret etter gitt varsel, stryke vedkommende som medlem.
§7
Kontingent, innmeldingsgebyr og opplagsleie fastsettes av årsmøtet.
§8
Innskuddsbeløp pr. bryggemeter for andelsbevis fastsettes av årsmøtet kun etter
anmodning fra styret.
§9
Æresmedlemmer betaler ikke kontingent

FORENINGENS ORGANER
§ 10
LB’s administrative organer er:
1) Årsmøtet
2) Styret
3) Faste komiteer

§ 11
Årsmøtet er foreningens øverste myndighet og holdes hvert år innen februar (Var:
november) måneds utgang. Medlemmene innkalles med 14 dagers varsel i
lokalpressen, elektronisk eller skriftlig innkalling til hvert enkelt medlem. Årsmøtets
dagsorden iht § 13 skal sammen med saksområder som er gjenstand for fremsatte
forslag listes i innkallingen. Tekst for Lovforslag og innkomne forslag etter § 12 skal
kunngjøres ved oppslag i klubbhuset og på våre internettsider senest 2 uker før
årsmøtet.
§ 12
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 1. desember
(Var: 15. oktober) samme år.
§ 13
Det ordinære årsmøtet skal behandle:
1) styrets beretning
2) revidert regnskap
3) budsjett med fastsettelse av priser ref. § 7 og § 8.
4) innkomne forslag og lovforslag iht § 11 siste setning.
5) foreta valg av:
a) formann
b) styremedlemmer og varamedlemmer
Formannen velges med særskilt valg for ett år, styremedlemmene velges for to år, dog
slik at det hvert år trer ut tre styremedlemmer
c) valgkomité på tre medlemmer
d) to revisorer
e) andre komiteer og tillitsmenn eksempelvis havnekomité,
regattakomité, hyttekomité, festkomité og arrangementskomité.
§ 14
Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er innkalt i overensstemmelse med § 11. Vedtak
gjøres med alminnelig flertall av de fremmøtte medlemmer, unntatt for sak etter § 27
første ledd. For lovforslag kan det kun voteres over tekst iht § 11 siste setning.
Ved stemmelikhet anses et forslag forkastet.

For å bli valgt til verv, må en kandidat ha minst halvparten av de avgitte stemmer. Hvis
ikke, holdes bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer.
Dersom styret beslutter, eller minst 25 % av andelseierne samlet krever det, kan styret
innkalle til ekstraordinært årsmøte. Innkalling skal skje med samme frister og regler for
saksbehandling som for ordinært årsmøte.

§ 15
LB ledes av et styre som består av formann og seks styremedlemmer. Styret har to
varamedlemmer som innkalles etter behov. Styret har sitt sete i Lier.
§ 16
Styret har den administrative myndighet, representerer foreningen utad, besørger alle
løpende forretninger, sammenkaller til møter og ivaretar foreningens økonomi og dens
tarv for øvrig.
Styret oppnevner de komiteer og utvalg som er nødvendige for å løse bestemte
oppgaver, med mindre disse velges på årsmøtet.
Styret bestemmer i samarbeid med de arrangerende komiteer når og hvordan og innen
hvilken ramme de forskjellige arrangementer i foreningens regi skal holdes.
Styret holder møter så ofte det finner det nødvendig og skal framlegge for det ordinære
årsmøtet beretning om foreningens virksomhet og revidert regnskap.
Styret er beslutningsdyktig når formann/ og minst tre styremedlemmer er til stede.
Formannen og ett styremedlem forplikter i fellesskap med sine underskrifter LB overfor
tredjemann.
Ved stemmelikhet i styret har formannen dobbeltstemme.

HAVNEANLEGG
§ 17
LB eier og driver bryggeanlegg for sine medlemmer.
Kun medlem med betalt medlemsavgift kan tildeles båtplass i foreningens
bryggeanlegg. Båtplass tildeles av styret. Med tildelt plass menes fast plass så lenge
fastsatte vilkår oppfylles. Båters størrelse og vekt må holdes innenfor det som er
forsvarlig, samt sikrer åpen tilgang til og fra medlemmenes havneplasser. LB, v/ Styret,
forbeholder seg rett til å endre tildelt plass dersom driftsmessige årsaker gjør det
nødvendig.
Andelseier er ansvarlig for arbeid med vedlikehold av uteliggere og den tildelte båtplass
skal av andelseier holdes i slik stand som styret finner forsvarlig. Materialer for slikt
vedlikehold er foreningens ansvar.

§ 18
Hver båtplass er beskrevet med en bokstav og tall som viser hvor på bryggeanlegget
plassen befinner seg. For hver benyttet plass er det utstedt et andelsbevis. Mappe med
gjenpart av andelsbevis oppbevares av foreningens formann. Eventuell endring av
størrelse på den enkelte plass eller bytting av plass besluttes av styret etter søknad.
Nytt andelsbevis utstedes og betales etter gjeldende sats. (ref. § 20)
§ 19
Tildeling av plass gjøres av styret etter innstilling fra ansvarlig styremedlem og skal
gjøres med avgjørende vekt på ansiennitet. Med ansiennitet menes betalt medlemskap i
LB. Hvis et medlem skulle falle bort eller ønsker å overføre andelen, kan en av familiens
medlemmer overta dennes rettigheter. Med familie menes her: Overføring mellom far,
mor, sønn og datter. Vedkommende må straks gi melding om dette til styret og nytt
andelsbevis utstedes.
§ 20
For tildelt plass betales et andelsinnskudd pr. breddemeter bryggeplass.
Andelsinnskuddet betales tilbake når vedkommende medlem sier fra seg plassen eller
den blir omfordelt av styret. Tilbakebetaling skjer først når LB har mottatt et nytt
innskudd på konto. Andelsinnskudd vil ikke forrentes og eventuell justering av
innskuddsbeløp besluttes av årsmøte etter begrunnet innstilling fra styret. (NB: Tekst
om at årsmøtet fastsetter andelsinnskuddets størrelse sløyfes. Står i § 8).
§ 21
I tillegg til ordinær medlemskontingent skal andelseiere betale årlig avgift, kalt
havneavgift pr. breddemeter bryggeplass.
Havneavgift skal dekke kostnader til drift og vedlikehold av faste og flytende brygger og
tilknyttet anlegg. Dersom medlemskontingent og/eller havneavgiften ikke betales, vil
andelseieren miste rett til båtplassen og få andelsinnskuddet tilbake. (ref. § 20). Skyldig
beløp avregnes før tilbakebetaling.
§ 22
Tildelt plass som ikke benyttes skal rapporteres til ansvarlige styremedlem. Plassen vil
bli forsøkt leid ut i regi av LB for inntil 3 sesonger. Deretter må andelseier søke om
fortsatt å beholde plassen ellers vil plassen tildeles annet medlem og andelseieren får
sitt innskudd tilbake. (ref. § 20). For utleie av plasser vil leiebeløp tilfalle LB i sin helhet.
Andelseiere vil ikke avkreves havneavgift i utleieperioden. Eventuell leietaker må være
medlem av LB. (ref. § 17).

BRUK AV BRYGGEANLEGG.
§ 23
LB anbefaler at medlemmenes båter skal være forskriftsmessig registrert. Betalt
ansvarsforsikring, andelsinnskudd, havneavgift for båtplass samt medlemskontingent
skal være à jour før plassen tas i bruk.
Leietakere må ha betalt ansvarsforsikring, medlemskontingent og leien for båtplassen
før plassen tas i bruk.
Ingen andelseier/leietaker har lov til å overdra/fremleie plassen til andre. Dersom
plassen lånes ut som gjesteplass for kortere tid, må havnesjefen informeres. Båteier er
ansvarlig for fortøyninger. Fjærbelastninger skal benyttes. Båteier er også ansvarlig for
skader på brygger, andre båter og fortøyninger som følge av uansvarlig manøvrering
eller mangelfullt fortøyningsopplegg og/eller annen ansvarsløshet.
Båten skal fortøyes slik at baugspyd eller pulpit ikke stikker inn over bryggen.
Bryggene må ikke brukes til lagring av utstyr etc., og båtenes joller må ikke plasseres
på bryggene. Båteier må ikke foreta båtpussarbeider som sjenere de øvrige båtene i
havnen, eller tilgrise brygger og havneområde for øvrig. Søppel må ikke tømmes i
sjøen. Lagring av biler og varetilhengere er ikke tillatt.
Vis god orden og sjømannskap. Underrett båteier om forhold som du ser.
Opplysninger om hvem som innehar tillitsverv i Lier Båtforening er å finne på
oppslagstavle i båthavnen, og på Lier Båtforenings hjemmeside.
Foreningen har ikke ansvar for eventuelle skader på båt, biler, utstyr, personell, osv. på
havneområdet. Mastekran og utkjøringsrampe samt klubbhus brukes på eget ansvar.
Beholder gammel ordlyd. Brudd på bestemmelsene kan medføre bortvisning fra havnen.
Foreningens vedtekter kommer til anvendelse dersom disse bestemmelser brytes.
Styret vil fjerne båter som ved sin tilstand eller mangelfulle fortøyning er til sjenanse
hvis eier selv ikke gjør dette innen rimelig tid. Dette blir da gjort for eierens regning og
risiko. (NB: Benevnelse ”havnekomite” sløyfes. Benevnelse ”havarert” sløyfes.)

OPPLAG OG BÅTPUSS
§ 24
Alle som skal ha vinteropplag må ha betalt medlemskontingent. Andelseiere og
leietakere av båtplass på brygge skal, i denne rekkefølge, være prioritert ved tildeling
av plass på land til vinteropplag.
Øvrige opplagsplasser på land tildeles etter ansiennitet.
All oppstilling av båter med eller uten tilhenger / krybbe skal godkjennes av ansvarlige
styremedlem før plassering.
Alle båter, krybber og opplagsutstyr merkes med navn og telefonnummer eller
medlemsnummer.
Av hensyn til brannsikkerhet i havna og foreningens strømforbruk, skal det ikke stå på
varmeovner i båter under vinteropplaget. Under forutsetning av at det brukes godkjent
og sikkert utstyr kan strøm til båtene brukes til batteriladning ombord og lavenergi
frostvakt. All strømtilførsel skal være under regelmessig oppsyn.

§ 25
Etter båtpuss og sjøsetting skal alle lett demonterbare krybber og annet opplagsutstyr
som skal bli i havna, merkes med navn og telefonnummer eller medlemsnummer og
legges på anvist plass. Utstyret må sikres slik at det ikke er fare for at det kan påføre
andre skade.
Ved båtpuss må det benyttes presenning under båten. For å unngå at gammelt
bunnstoff og maling ikke båser bort, samles alt før man forlater havna og hensettes på
foreningens anlegg for slikt spesialavfall.
26.
Hensetting av båter på foreningens landområde etter båtutsett er ikke tillatt uten
styrets samtykke. For mer omfattende sommeropplag på land i forbindelse med
reparasjoner og lignende kan styret kreve skriftlig garanti og eventuelt depositum for å
sikre at båten fjernes fra området eller sjøsettes innen avtalt tid.
Det påløper vanlig opplagsleie også for sommeropplag på land.
OPPLØSNING
§ 27

Må foreningen oppløses som følge av at man mister leie og disposisjonsrett til
havneplass og andre nødvendige lokaliteter eller av andre tungtveiende grunner skal
dette vedtas med 2/3 flertall på ekstraordinært årsmøte. Foreningens eiendeler søkes
da solgt.
Salgsproveny for brygger og tilhørende utstyr skal, sammen med foreningens
bryggekonto, fratrukket salgsomkostninger, fordeles slik årsmøtet eller ekstraordinært
årsmøte bestemmer.
Det er sittende styre som etter fullmakt vil forestå salg og fordeling av foreningens
midler. Revidert regnskap for avvikling sendes andelseier og medlemmer.
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