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Langvik Båtforening
Vedtekter.
Vedtatt ved stiftelsen mai 1969, med endring 26.2.1970, 16.3.1983, 28.4.1998,16.5.2000,
15.03.2005, 23.03.2006, 28.03.2007, 30.03.2009 og 06.04.2011.
1. Navn
”Langvik Båtforening” er en forening for båteiere som er bosatt på Bygdøy og som er
medlemmer av ”Selskapet for Bygdø Vel”.
2. Formål
Formålet er administrasjon, organisering, drift og vedlikehold av båtplasser ved foreningens
bryggeanlegg i Langviksbukta på Bygdøy, og oppfyllelse av leiekontrakt med ”Bygdø Vel”
som eier av Gnr2,Bnr 260 med brohode.
3. Båtplass
Båtplassøkende Bygdøy-beboere kan opptas som medlemmer i foreningen. Båtplasser
tildeles av foreningens styre i henhold til ansiennitet. Ved tildeling av båtplass betales et
depositum fastsatt av styret. Dette gir rett til å disponere en båtplass fordelt hver sesong av
foreningens styre.
Dersom båtplassen skal benyttes til annen båt enn forrige sesong, skal styret gis beskjed før
årsmøtet og senest innen 1.mars. Båtstørrelse er begrenset til 30 fot lengde / 3.5m bredde,
og avvik fra dette må godkjennes av styret.
Dersom båtplasshaver fraflytter Bygdøy eller ikke lenger ønsker båtplass, tilbakebetales
innbetalt depositum justert i henhold til konsumprisindeks og styret tildeler båtplassen til et
annet av foreningens medlemmer etter ansiennitet.
Medlemmer som innen mottatt betalingsfrist unnlater å betale sin kontingent, vil kunne bli
strøket av foreningens medlemsliste og miste sin båtplass.
All form for organisert utleie, charter eller annen form for forretningsdrift knyttet til båter ved
foreningens bryggeanlegg, er ikke tillatt.
4. Utleie
Båtplasshaver som ikke skal disponere sin plass for sesongen skal gi styret beskjed før
årsmøtet, og senest innen 1.mars. Disse båtplasshavere betaler en redusert kontingent
fastsatt på årsmøtet.
Styret leier ut båtplasser som ikke disponeres. Båtplasshavere kan ikke selv fremleie sin
plass.
Kun medlemmer i foreningen kan få tildelt leie-plass. Disse tildeles av styret etter beste
skjønn i henhold til:
- tilgjengelige plasser
- båttype
- størrelse
- ansiennitet
Pris for utleie fastsettes på årsmøtet.

5. Administrasjon
Den daglige ledelse av foreningen og havnens administrasjon forestås av et styre valgt av og
blandt båtplasshavere bestående av 1 styreleder, 1 kasserer, 1 styremedlem og en vara.
6. Regnskap
Regnskapsåret er kalenderåret.
7. Årsmøte
Årsmøte holdes hvert år innen utgangen av april. På årsmøtet behandles:
- Styrets beretning og regnskap for det forløpne regnskapsår
- Fastsetting av satser for kontingent og utleie
- Innkomne forslag
- Valg av styreleder, kasserer, styremedlem og vara
- Valg av revisor og vara
Stemmerett har båtplasshavere som har betalt kontingent for det forløpne år. En
båtplasshaver har kun en stemme. Stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Et årsmøte er
vedtaksfør med det antall båtplasshavere som møter.
Møterett har alle medlemmer som har betalt kontingent for det forløpne år.
8. Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret og skal dessuten holdes når minst 10
båtplasshavere forlanger det og oppgir det som ønskes behandlet. Innkalling skjer som til
ordinært årsmøte. Bare saker oppført på utsendt dagsorden kan behandles.
9. Vedtektsendring
Til lovendring / vedtaksendring kreves et flertall på 2/3 av fremmøtte stemmeberettigede på
årsmøte.
10. Oppløsning
Oppløsning av foreningen må behandles på ordinært årsmøte og krever ¾ flertall. Vedtas
oppløsning, er vedtaket gyldig først etter å være behandlet på ekstraordinært årsmøte senest
en måned senere, og er bekreftet med samme kvalifiserte flertall.
Ved oppløsning tilfaller foreningens formue og eiendeler “ Selskapet for Bygdø Vel”.
Båtplasshaverne plikter da å stille sine båtplasser til disposisjon for velforeningen mot
godtgjørelse av innbetalt depositum etter overenskomst.
11. Vinterhavn
Med sesong i pkt 3, menes tidsrommet 1.april til 1.november.
Det vil i tiden 1.november til 1.april etter ønske fra medlemmer og godkjennelse av styret,
være mulig for drift av vinterhavn. Vinterhavn skal avtales før sesongens slutt, og båter skal
kun ligge på anviste plasser. Båter uten slik avtale, vil etter sesongens slutt ilegges gebyr for
vinterhavn, eventuelt fjernes for båteiers regning og risiko.
12. Forsikring
Styret i Langvik Båtforening forutsetter at samtlige båter og utstyr anbrakt på foreningens
bryggeanlegg er forsikret av eier. Båtforeningen fraskriver seg alt ansvar for skade på
personer eller båter / utstyr som befinner seg på foreningens bryggeanlegg.

