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1. Reglementets virkeområde
Havnereglene gjelder for alle båtforeningens medlemmer og leiere av
båtplass. Som grunnlag for havnereglene henvises det til båtforeningens
vedtekter og foreningens leieavtale med Sandnes Kommune. Leieavtalen,
vedtektene og havnereglene er ethvert medlem pliktet til å sette seg inn i og til
enhver tid følges
2. Forsikring
Alle medlemmer og leiere av båtplass er pålagt å se til at deres egen båt er
ansvarsforsikret. Båtforeningens forbeholder seg retten til å be om å få
fremvist kvittering for at dette forhold er i orden.
3. Registrering
Båter som er registreringspliktige skal være registrert og være påført godt
synlig registreringsnummer til en hver tid.
4. Båtstørrelse
Maksimal båtstørrelse i småbåthavnene skal være i.h.t styret v/havnesjefs
vurdering/godkjenning. Båtplassen skal ikke disponeres av andre enn
innehaver av bruksrett uten at Båtforeningen er varslet.
5. Sikring
Hver båt skal være godt fendret med solide fendere og fortøyninger som ikke
skader havneanlegg eller nabobåter. Havnesjef avgjør i tvilstilfelle hva som er
tilstrekkelig. Båtforeningen forbeholder seg også retten til å sikre dårlig fortøyd
båter på eiers regning.
6. Hold det ryddig
Verktøy og utstyr som nyttes for vedlikehold av båtene skal ikke etterlates eller
oppbevares på kaianlegg. Dette gjelder også annet privat utstyr som brukes
for å nyte båtlivet.
7. Forurensing
Ethvert medlem er pliktig til å bidra til at omgivelsene ikke forurenses som
følge av båtholdet. Båthavnen skal holdes ren for oljesøl, søppel og annen
forurensing som kan komme som følge av båthold og vedlikehold.
8. Varslingsplikt
Ethvert medlem er pliktig til å rapportere til båtforeningen, fortrinnsvis ved
havnesjefen, dersom de oppdager forhold som kan og som går ut over
tryggheten og sikkerheten i båthavnen.

9. Alle som ferdes i båthavnen er pliktig til å yte bistand, eventuelt rapportere
dersom båter har slitt seg eller er i ferd med å fylles med vann.
10. Strøm kan leies av båtforeningen etter gjeldende regler for leie av strøm som
vedtas av båtforeningens årsmøte. Dersom strøm benyttes på tvers av
foreningens regler og vedtekter ilegges innehaver av båtplassens bruksrett et
gebyr på inntil kr. 2500.
11. Ved brudd på dette reglementet, eller i tilfellet det ikke er uttømmende, vi BIVs
vedtekter komme til anvendelse. BIVs styre har således rett til å iverksette
nødvendige tiltak på eiers bekostning.

