
Vedtektene til SOLBUKTA BÅTFORENING 
fra 10. august 1979 med endringer fra 23/9-1989, 11/5-1991 og 29/4-2002 

 

 

 
1.  Navn og formål 

SOLBUKTA BÅTFORENING er en lokalforening for småbåteiere. Foreningens 
formål er å sikre tilgang til en hensiktsmessig havneplass for medlemmenes båter 
samt forestå nødvendig administrasjon av slike plasser og tilhørende anlegg. 

2.  Medlemskap 

Medlemmer av SOLBUKTA BÅTFORENING er de medlemmer som er registrert 
pr. 1. august 1979. Som nye medlemmer opptas kun personer som har tinglyst 
båtrett til Bjerkestranda i sitt skjøte. 

Søknad om medlemskap fremmes skriftlig og behandles av styret. Medlemskap 
kan ikke overføres fra medlem som selger/overdra sin båt til nye eiere. Medlem-
skapet følger eiendommen. 

Medlem som ønsker å tre ut av foreningen skal gi skriftlig melding om dette til 
Styret. 

3.  Organisasjon 

Generalforsamlingen er foreningens høyeste myndighet og sammensettes av 
registrerte medlemmer. Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen 
av april måned. Skriftlig innkalling skal være sendt ut med minst 14 dagers varsel. 
Følgende saker skal behandles 

 a) Styrets beretning 

 b) Regnskap 

 c) Kontingent/budsjett 

 d) Anmeldte saker 

 e) Valg av styremedlemmer 

Saker/forslag som ønskes behandlet under punkt d) må være Styret i hende innen 
utgangen av februar måned. 

4.  Styret 

Styret består av formann, sekretær, kasserer og 2 styremedlemmer. En plass i 
Styret reserveres for en representant for grunneierne til Fellesstranda hvis disse 
ønsker det. Mellom hver generalforsamling ledes/drives foreningens virksomhet av 
Styret. 

 

5.  Valg 

Styrets medlemmer velges for 2 år av gangen. Vekselvis velges hvert år 2 og 3 
nye styremedlemmer. Styret konstituerer seg selv. 

6.  Kontingent/dugnad 

Foreningens virksomhet finansieres ved medlemskontingent og dugnad. 
Innmeldingsavgift som innbetales av nye medlemmer skal tilsvare 
grunnkostnadene for utbygging av en ny båtplass. Årskontingenten defineres som 
en grunnleie plus avgift på ikke-deltagelse på foreningens 2 årlige dugnader 
(heretter kalt "dugnadsavgift"). Generalsforsamlingen fastsetter størrelsen av 
grunnleie og dugnadsavgift. 

6b.  Dersom skyldig årlig avgift ikke blir betalt 2 år på rad, vil vedkommende 
automatisk miste sitt medlemskap. Det opprinnelige innskudd vil da bli 
tilbakebetalt minus skyldig årsavgift.  

7.  Båtbredde 

Dersom båtbredden overskrider egen plass (2 meter) må båteier konferere med 
Styret. Båteieren kan i slike tilfelle bli pålagt å betale grunnkostnader for utvidelse 
av båtplassen. 

8.  Utleie 

Utleie av båtplasser kan kun foretas av Styret. Hvis et medlem ønsker sin båtplass 
utleid, må Styret få skriftlig beskjed innen utgangen av april måned. 

9.  Spesielle regler 

a) Brygga bør ikke benyttes i forbindelse med vannskikjøring 

b) Av hensyn til den fare som kan oppstå for badende er maksimalfart i rimelig 
nærhet av brygga 5 knop 

c) Det er forbudt å kjøre bil helt ned til brygga uten i forbindelse med utsetting og 
opptrekking av båter og ellers når helt spesielle forhold tilsier det. 

d) Parkering på fylkesveien ved nedkjøring til brygga er forbudt. Medlemmene 
henvises til å benytte parkeringsplassen ved Slora. 


