
 

 
 
 
VEDTEKTER FOR LYSØYSUND BÅTKLUBB 
 

§1 Formål 

Lysøysund Båtklubb er en frivillig organisasjon med registrert organisasjonsnummer 
995 070 480.  
Formålet er å få alle båteiere og andre interesserte organisert i klubben og gjennom denne 
arbeide for båtsakens fremme i Lysøysundet. 

 
§2  Medlemmer 

Alle kan opptas som medlemmer i klubben. 
 
§3 Kontingent 

 Kontingenten og avgifter fastsettes av årsmøtet for det enkelte år. 

§4 Styret 

 Klubben ledes av et styre bestående av: 

- Formann 
- Nestformann 
- Kasserer 
- Havnesjef 
- Styremedlem 
- To varamedlemmer 

 
Ingen beslutninger fattes uten vanlig flertall. 
 

§5 Daglig ledelse 

Formannen forestår den daglige ledelse av klubben. Han eller hun leder styrets møter og 
forhandlinger. 
 

§6 Kasserer 
 

Kassereren er ansvarlig for at klubbens regnskap blir ført. Han eller hun forvalter klubbens 
økonomiske midler og er ansvarlig for innkreving av kontingenter og avgifter, samt betaling 



av løpende utgifter. Kasserer fører også medlemslister. Klubbens midler kan kun disponeres 
av kasserer eller formann. 
 

§7 Sekretær 
 

Sekretæren fører en nøytral og upartisk protokoll over alle styremøter, medlemsmøter og 
generalforsamlinger. Han eller hun skal i samråd med formann ivareta klubbens 
korrespondanse.  
 

§8 Havnesjef 
 

Havnesjefen forestår det daglige tilsynet av båthavna. Ved skade eller mangler rapporteres 
det til formann som i samråd med havnesjefen igangsetter reparasjon 
 

§9 Generalforsamling 
 

Generalforsamling holdes en gang hvert år i februar/mars og skal bekjentgjøres 14 dager i 
forveien. Forslag til generalforsamlingen skal innsendes senest 8 dager før møtet.  
Generalforsamlingen er beslutningsdyktig med det antall medlemmer som møter. Ved 
stemmelikhet avgjør formannens dobbeltstemme. Foreslåtte vedtektsendringer vedlagt 
saksliste vedtas på gjeldende møte. 
 
Generalforsamlingen skal behandle følgende saker: 

- Åpning og konstituering 
- Årsmelding 
- Regnskap 
- Kontingenter og avgifter 
- Eventuelle vedtektsendringer 
- Innkomne saker 
- Valg 

 
På valg: 

- Formann velges for et år av gangen, to år i styret. 
- Styremedlemmer og vara, velges for to år av gangen. 
- Valgkomitè, to personer velges annenhvert år. 
- Revisorer, to personer velges annenhvert år. 

 
Styret konstituerer seg på første styremøte etter generalforsamling. 
 

§10 Medlemsmøter 
 

Medlemsmøter avholdes så ofte som styret finner det nødvendig, eller når minst ti 
medlemmer skriftlig forlanger det. Kun medlemmer har adgang til foreningens møter. Styret 
kan dog dispenserere fra dette. 
 

§11 Utelukkelse, suspensjon eller eksklusjon 
 

Utelukkelse, suspensjon eller eksklusjon av et medlem kan foretas av styret dersom 
vedkommende: 

- Ikke er lojal mot de lover som gjelder for klubben. 
- Ved agitasjon eller annen ukameratslig opptreden skader klubbens interesser. 

 



Utelukkelse etter ovenstående punkter kan ankes til generalforsamlingen. 
 

§12 Båtplasser 
 

Båtplasser som ikke blir benyttet på to år, kan av båtklubbens styre framleies til tredjepart 
for seks måneder av gangen. Framleien kan utvides til inntil fem år. Eieren kan kreve plassen 
tilbake, men med seks måneders oppsigelsesfrist. Etter fem år uten at eier har benyttet 
båtplassen, kan båtklubbens styre selge plassen til aktiv eier. 
 
Oppsigelse av båtplass skal skje skriftlig til klubbens styre. Tilbakebetaling er 75% av dagens 
verdi. 
 
Båtplasser verdisettes pr. halvmeter. Minste båtplass er 2,5meter 
 
Priser på båtplasser fastsettes hvert år på generalforsamling. 
 
Alle båter skal minimum være asnvarsforsikret. 
 
Eier er selv ansvarlig for å holde sin plass ren for groe og evt. løst tauvirke. 
 

§13 Drift 
  
 Styret administrerer båthavnas drift. Tildeling og overdragelse, eventuell framleie av     
båtplasser, skal skje gjennom klubben til medlemmer etter ansiennitet. 
 
 Båtplass kan dog overdras èn generasjon opp eller ned mot en avgift på kr 2000,- 
 
§14 Kontrakt 
 
 Alle utleide og faste plasser skal være kontraktsfestet. 
 
§15 Dugnad 
 
 Alt arbeid som utføres for klubben, foruten styrearbeid, føres som dugnadstimer. Dette 
gjelder også vakter. Dieselfylling unntatt på egen båt, godtgjøres med 0,5 timer. Den samlede 
godtgjørelse fordeles på alle fastplasser. Havnevert godtgjøres med 1 time pr. døgn.  
 
Alle jobber x-antall timer pr. båtplass pr. år.  Antall timer fastsettes av generalforsamling. Ikke-
arbeidede timer utløser et gebyr pr. time fastsatt av generalforsamling. Timer ut over fastsatt 
godtgjøres med sats fastsatt av generalforsamling. 
 
§16 Oppløsning 
 
 Så fremt fem medlemmer vil fortsette klubbens virke kan den ikke oppløses. Oppløsning må 
foretas av generalforsamling med 100% flertall. 
 
Overskuddsmidler ved oppløsning skal tilkomme annen allmennyttig organisasjon i bygda, 
eventuelt en annen organisasjon i vårt område som arbeider for båtsakens fremme. 


