
Vedlegg til Røyksund båtforening vedtekter og reglement 

 

Til alle nye medlemmer: 

Velkommen til Røyksund båtforeningen. 

Foreningen ble startet av en entusiastisk gjeng i 1976. Med små midler og stor dugnadsånd 
fremstår anlegget som i dag. Her følger noen praktiske råd om opplegget: 

 

HAVNA. 

Vedlagt følger et reglement for driften av RBF samt et reglement for bruken av 
havneanlegget. Følg disse slik at driften av havna går mest mulig knirkefritt. 

 

KLUBBHUS. 

Alle som er medlem kan ved forespørsel til formann for husstyret få utlevert nøkkel til huset 
mot et depositum. En får da tilgang til stue, kjøkken, WC etc. Klubbhuset kan også på 
forespørsel leies av medlemmet til sammenkomster, fest, jubileum etc. For kr 500.              
Ellers er gjerne klubbhuset treffsted for båthungrige entusiaster hver søndag mellom       
kl.11.oo og kl. 13.00.  

 

DUGNADER. 

Disse er pliktige og blir oftest lagt til våren helst før båtsesongen tar til, og av og til om 
høsten etter behov. Kan du ikke møte prøv og bytt, ellers vil et dugnadsgebyr bli belastet 
deg. Dugnader er ellers en utmerket anledning til å bli kjent med andre medlemmer i 
foreningen     

 

OPPSLAGSKASSE. 

Dette er styrets informasjonskanal til medlemmene om den daglige drift. Her vil du få 
opplysninger omtidspunkter for fellesopptak/uttak av båter med liste som du tegner deg på 
slik at vi kan stue båtene best mulig. Her får en og opplysninger om sosiale arrangementer. 

 

 

 

 



PARKERING. 

Dagparkering Kan være langs fjellet på kaiplan hvis du er i havna. Er du på sjøen skal du 
parkere på øvre plan. Dette for at ikke driften av havna, sjøsetting etc. skal bli vanskelig pga. 
feilparkerte biler. 

 

BOSSCONTAINER. 

Foreningen disponerer og betaler for en bosscontainer til bruk for foreningens medlemmer. 
Bruken er relatert til båtpuss/båtbruk. En vil prøve å få en låsbar container slik at ikke 
misbruk av utenforstående forekommer.      

 

AV OG PÅLESSINGSKAI 

Dette er trekaien i havnas nordøstre hjørne. Brukes som navnet tilsier. 

 

STRØM OG VANN. 

STRØKET- omhandlet i Havnereglement §7 

 

UTRIGGERE 

Ønsker en utriggere  tar en kontakt med havnesjefen som vil veilede. 

 

REDSKAPSBUA 

STRØKET (Årsmøte 2010) 

SOSIALE ARRANGEMENTER 

STRØKET (Årsmøte 2010) 

  



DAMEGRUPPE 

Foreningen har en aktiv damegruppe som har møte en gang i måneden. Her er alle koner til 
medlemmene velkommen til å delta. De kjører sitt eget løp, med sosiale utflukter, 
krabbefester etc. er ikke ukjente ting for damene og deres ektefeller. 

 
Følgende satser gjelder i båtforeningen: 

Årskontingent inkl, kontingent KNBF ______________________________ kr. 450,00  

Bryggeleie pr år: 

Bryggeleie per år kr 5,00 pr breddecm, båtplass måles fra senter- senter utriggere. 

Båtplass i vifte inntil 26/27 fot           3000 kr/år   

Kortidsleie av båtplass inntil 25 fot:     250 kr/mnd eller 3000 kr/år 

Båter fra og med 25 fot og inntil 30 fot:   350 kr/mnd eller 4200 kr/år 

Båter fra og med 30 fot og inntil 36 fot:    500 kr/mnd eller 6000 kr/år 

Båter over 36 fot:      650 kr/mnd eller 7800 kr/år 

Strøm leies ut til samme takst som til båtforreningens medlemmer. 

Vinterlagring på land kan tilbys hvis det er ledig kapasitet i henhold til §5 i havnereglement. 
(Årsmøtet 2015)      

Vinteropplag på land( For medlemmer uten båtplass i havna) pr sesong _kr 1500 + utgifter til 
kran     

Pris for ny båtplass:                                                                                                            
Engangsavgift _______________________________________________ kr 3500      
Rentefritt lån til foreningen ____________________________________ kr 1500 

Strømsats kr 1,00 pr kWh.  Stømsats fastsettes hvert år av årsmøtet.  Faktureres etter avlsets 
forbruk.  Måleravlesning foretas av havnesjef 

 
Ved ikke anmeldt eller for lite oppgitt forbruk, settes satsen et trinn opp + 20% 

Dugnadsgebyr: _______________________________ kr 250 pr time ( inntil 10 timer )   

Hytteleie: 

Medlem ________________________________ kr 500 pr døgn ( kl.12.00. – kl.12.00 )   
Ikke medlem  _____________________kr 900 pr. døgn – et medlem må stå ansvarlig.      

Timesats for utført ”NØDSARBEID” J.FR.§ 4d, 13 a ________________________ kr 500 
Skifting av tauverk, fendring, lensing flytting etc. 



ALLE OVENNEVNTE SATSER KAN REGULERES AV ÅRSMØTET! 

Nok en gang Velkommen til Røyksund båtforening. Håper du vil trives med oss .                                                      

  Godkjent av foreningens årsmøte 2010 

 

Røyksund,  September 2017 



RØYKSUND BÅTFORENING 
VEDTEKTER FOR KLUBBHUS 

                                                                                  

1. Klubbhuset med utstyr inngår i foreningens fellesområde og kan benyttes av 
foreningens medlemmer året rundt etter årsmøte vedtatte vedtekter 
 

2. Foreningens medlemmer kan, hvis ønskes, mot gebyr disponere nøkkel til 
klubbhusets hoveddør i medlemstiden. Ved opphør av medlemskap skal nøkkel 
tilbakeleveres foreningens styre uoppfordret. 
 

3. Klubbhuset sanitær rom holdes åpent for allmennheten i tidsrommet 1. mai til 31. 
august. 
Foreningens årsmøte kan vedta gebyr for dette bruk for å dekke forbruk av strøm og 
eventuell slitasje/renhold. 
Ved tilfeller av hærverk etc. kan styret fravike denne regel og bestemme at rommet 
stenges for allment bruk i gjeldende sesong eller deler av denne. 
Eventuell permanent stenging av rommet kan bare vedtas av foreningens 
generalforsamling, foreningens styre må ved slik vedtak underrette den lokale 
friluftsforening. 
 

4. Klubbhuset skal primært brukes til å dekke foreningens behov for møter og 
tilstelninger, men kan leies ut i korte perioder til foreningens medlemmer for private 
arrangementer. 
Styret forestår utleien og innkrever døgngebyr fastsatt av årsmøte, se vedlegg. 
Døgn regnes vanligvis fra kl. 12.00 til kl. 12.00 
Utleie skal bekjentgjøres ved oppslag så snart søknad om leie er innvilget. Klubbhuset 
skal innen leiefristens utløp være rengjort og ryddet, lys avslått og stereoanlegg satt 
på plass. I vinterhalvåret ( oktober/april) skal elektriske ovner i forsamlingslokalet og i 
sanitærrom stå på laveste trinn. 
Ødelagte ting meldes til styret, som kan, ved større ødeleggelser, kreve dette 
erstattet.  
 

5. Inntekter på utleievirksomhet går inn på hovedkonto og øremerkes til innkjøp av 
utstyr/vedlikehold av klubbhuset 
 

6. Foreningens styre har ansvar for at klubbhuset med utstyr til enhver tid er forsikret. 
 

7. Ved behov for dugnadsarbeid/vedlikehold etc. inngår klubbhuset i foreningens 
ordinære dugnad og vedlikeholdsprogram. 
 

8. Klubbhuset skal generelt etterlates i ryddet tilstand, askebeger tømmes kaffetrakter 
tømmes og frakobles, brukt servise settes i oppvaskemaskin eller vaskes.  
 

 



 Revidert og godkjent på styremøte 26.10.2017.    


