
Pkt.: 6, 1. Behandle innkomne forslag og saker. 

Forslag til vedtektsendring fra Thomas Thenau 
 

Forslag til vedtektsendring – Årsmøte 24.04.21 
  

Bakgrunnen for forslaget er å forsikre seg om at det er medlemmene som har betalt 
innskudd og som har fast båtplass er de som har anledning til å stemme på 
årsmøter.  
 
Solbukta og omliggende områder er i stadig utvikling og man ser at de neste årene vil 
gi betydelig tilflytting til område. De fleste tilflyttende vil ha store ønsker om båtplass 
og dette vil gi økt press på foreningens båtplasser. Med dette forslaget ønsker vi ikke 
å forhindre at nye medlemmer melder seg inn i foreningen, men påse at de ikke kan 
få igjennom endringer tilpasset nye medlemmer. 
 
Endringen foreslås lagt til §2 uavhengig av hvilke andre endringer som eventuelt 
måtte godkjennes. 
  
§2 MEDLEMSKAP 
Medlemmer av SOLBUKTA BÅTFORENING er de medlemmer som er registrert pr. 
1. august 1979. Som nye medlemmer opptas primært personer som har en 
tilknytning til lokalområdet og ønsker å være medlem. Medlemskap er en betingelse 
for å leie båtplass eller stå på venteliste for fast båtplass. For å beholde sin plass i 
ventelisten, må medlemskapet være kontinuerlig. Medlemskap er ikke likestilt med 
fast båtplass. Fast båtplass tildeles kun ved at et medlem med fast båtplass forlater 
båtforeningen eller ved økt antall båtplasser. Når medlemmet har fast båtplass på 
foreningens brygge, regnes vedkommende som medlem med båtplass, og har 
stemmerett på årsmøter. Andre medlemmer har møte, tale og forslagsrett på 
årsmøter. Grunneier(e) som er registrert i grunnboken, har rett til fast båtplass. Det 
er 3 grunneiere av G.nr. 51 B.nr. 496, som medfører at 3 plasser blir tilbudt 
grunneier. (1 plass til hver av 1/3 grunneier). Søknad om medlemskap fremmes 
skriftlig og behandles av styret. Medlemskap kan ikke overføres fra medlem som 
selger/overdra sin båt til nye eiere. Medlemskapet følger eiendommen. Medlem som 
ønsker å tre ut av foreningen skal gi skriftlig melding om dette til styret innen forfall av 
kontingenten inneværende år. 
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