Vedtekter for Nordstanda Bryggelag
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f.

Navn

Foreningens navn er Nordstranda Bryggelag
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Z.

Formål

Foreningens formål er vedlikehold av bryggeanlegg og parkeringsplass i Nordstranda.
Foreningen skal også, i saker som tilsier dette, arbeide for rettighetshavernes interesser,

Tinglyste kontrakter for brygge L og2 har fortsatt gyldighet'
S

f.

Styret

Foreningens styre velges på årsmøte:

a. Styret består av 5 medlemmer:

formann, sekretær, kasserer og to styremedlemmer,
Styret skal bestå av minst et medlem fra hver brygge. I tillegges velges to
varamedlemmer.

b.

Styremedlemmer velges enkeltvis

c.

Styrets funksjonstid er 2 år. Det skal velges slik at 2 og3 medlemmer går ut annenhver
gang. Dog skal ikke sekretær og formann gå ut samtidig'

d.

Det velges to revisorer

til gjennomgang

e, Styret er beslutningsdyktige

t.

av regnskapet. Revisorene velges for 2 år.

når minst 3 medlemmer er til stede'

Det føres protokoll over alle styre/medlemsmøter

+.

Styremøter
Styremøter avholdes når formann finner det nødvendig, eller når minst 2 styremedlemmer
S

forlanger dette.
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5.

Årsmøte

a. Årsmøte holdes hvert år innen utgangen av februar mnd. Med minimum L4 dagers
varsel ved innrykl( av annonse i <Lindesnes avis>.

b.

Årsmøte skal behandle følgencje saker:
t. Gjennomgå styrets årsberetning

2.

Behandle og godkjenne regnskaP

3. Bestemme kontingent for kommende periode
4. Vedta budsjett
5. Påse at tidligere vedtak er: fulgt opp
6, Foreta valg i henhold til paragraf 3 behandle andre saker
7. Forslag til lovendringer skal være styret i hende L mnd. før årsmøte

c.
S

e.

Ekstraordinært årsmØte kan kalles sammen av styret og/eller når
forlanger dette, og må da holdes innen L måned.

t/3

av medlemmene

Avstemming

Alle saker avgjØres med simpeltflertall, unntak er saker ihenhold

til paragraf 9. Det kan avgis 1

stemrne pr. båtplass. Skriftlig fullmakt lcan dog overdras til andre medlemmer.
0

Z.

Komiteer

Komiieer eller enkeltmedlemmer for særskilte oppdrag oB gjØremål kan velges av styret eller
årsmøte.
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8.
a.
b.
c.
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g.

Plikter
Medlernmene bør motta valg til alle tillitsverv. Dog kan et medlem som har innehatt et
hovedverv frasi seg valg for like lang tid som de har fungert i dette.
Medlenrmene plikter å delta i dugnad etter vedtak fra styret.
Årsmøte kan fastsette en timesats for uteblivelse fra dugnad.
Lovendringer

Forandring av foreningens lover kan kun vedtaes av årsmøte med2/3 flertall av de fremmøtte.

I rO.

Salg/utleie
Salg og utleie si<al meldes skriftlig til styret. Selger/medlem er - ansvarlig for at kjøper/leier blir
gjort i<jent med foreningens til enhver tid gjeldene lover/vedtekter.

I f r.

Vedlikelrold av båtplasser
Bryggelaget el ansvarlig for vedlikeholci av samtlige brygger og akterfortØyninger. Feil og/eller
mangler må umiddelbart meldes til styret/formann'

5fZ.

Breddebegrensning

Båteier kan fortØye lettbåt på tvers på hekken så lenge lettbåtens totale lengde inklusive
eventuell mctcr ikke overstiger båtplassens bredde og ikke er til hinder for øvrige ferdsel.
Hver cåtplass med unntak av flytebryggene har fastsatte bredde som følger.

Bredde brvegeplass
2,5 meter
3,0 meter
3,5 meter
4,0 meter

Max
2,25
2,70
3,L5
3,60

båtbredde
meter
meter
meter
meter

Styret er pålagt av årsmøte å håndheve breddebegrensingen.

I 13.

Nedsunkne båter

Nedsrrnkne båter blir etter 14 dagers varsel hevet og satt på land for båtplasseiers regning.

fA.

$

På de
a

Fendring

faste br"yggene skal det til enhver tid fendres på begge sider og brukes 2 stk.

kterfortØyninger.

På

flyi;ebrygger skal det brukes 4 stk. fortØyninger med rykkdempere på minst de fremre

fortø'i ninger.
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15.

Tauverk

LØst og

flytende tauverks vil bli kappet og tatt på land.

I f0.

Ekstra gangveier

Oppkjøp av tilleggsbåtpiass for å lage sin egen brygge er ikke tillatt. Dog kan der legges ut
flytende gangvei på max. 40 cm. Bredde imellom to plasser. Benyttes denne mulighet, blir
bredCebegrensingen gjeldende etter paragraf It redusert med 20 cm. på de aktuelle
båtplassene.

S

rZ.

Gangvei/brygge

Fiskeutstyr og ligende må ikke lagres på gangveiene.
Båter skal foriØyes slik at baugen ikke stikker inn over bryggekanten'

Tilgjengelig poster for elektrisk strøm skal kun benyttes til mindre uttak som verkt6y og
batteliladere. Båtene skal ikke være tilkoblet lenger enn høyst nØdvendig. Varmeovner,
kjøleskap og lignende permanente forbrukere tillattes ikke tilkoblet bryggelagets elektrisk
anlegg.

fS.

Vinterlagring av båter
Vintei'iagret b;iier på parkingsplassen til Nordstranda bryggelag skal være fjernet fra
lagringsplass irrnen 15 mai, Er de ikke fjernet vil de blifjernet på båteiers regning.
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