Regler for etablering av båtforeninger påBrønnøya:

1.

Vedtak på ekstraordinær generalforsamling 1 3.08.07:

1.1

Alle medlemmer i Brønnøya Vel har rett til båtplass.

1.2

Båtplasser kan anlegges på vellets eiendommer der det er angitt på reguleringsplanen.

1.3

Båtplasser skal være underlagt en båtforening.

1.4

Vedtektene registreres i BrønnøyaYel og disse skal utarbeides etter nærmere
spesifiserte prinsipper

2

Vedtak på ordinær generalforsamling 03.03.08, endret {0.03.14:

2.0

Båtplasser kan anlegges på Velets eiendommer der det er angitt på reguleringsplanen
samt der det etter sedvane har vært båtplasser.

2.1

Aktuelle områder for lokale båtforeninger er delt inn i 10 soner. Se vedlagte kart.

2.2

Lokal båtforenings vedtekter kan ikke være i strid med Vellets vedtekter eller andre lover
og forskrifter.

2.3

Ubenyttede båtplasser administreres av lokal båtforening og kan bare utleies til
medlemmer av Brønnøya Vel eller deres leietakere.

2.4

Båtforening skal drives etter ikke-komersielle prinsipper, og ikke ta urimelige priser på salg
og utleie.

2.5

Ønsker et velmedlem båtplass i en annen båtsone enn den som er angitt, vil vellet ikke
motsette seg dette, men la den enkelte gjøre sine avtaler med angjeldende båtforening.

2.6

Det kan bare tildeles en båtplass pr. eiendom som det betales kontingent for. Ved
overdragelse av eiendom som fra før disponerer mer enn 6n båtplass, tillates bare 6n
båtplass overført til ny eier. Båtforeningene må innarbeide disse vilkår i sine vedtekter og
er ansvarlige for at regelverket følges

2.7 Ubebygde, ikke kontingentpliktige eiendommer kan ikke tildeles båtplass.
2.8

Bøyeplass for båter på svai administreres av båtforening i etablerte bøyeområder.

2.9

Alle anlegg skal dokumenteres og meldes BrønnøyaVel og byggemeldes tilAsker
kommune.

2.10 Ved tvil om forståelsen av regelverket og andre spørsmål rundt båtplasser og
tilhørende anlegg, skal saken fremlegges for Brønnøya Vel.

2.11 Medlemmer av Brønnøya Vel med eiendom på Spannslokket, Furuholmen,

[Vellomholmen og Torbjørnsøy skal være sikret båtplass på Søndre Nesøya (sone 10).
Anlegget her er av allmenn interesse for hele Brønnøya. Velstyret skal derfor være
representeft i styret for båtforeningen i sone 10.

3.

Vedtak på ordinær generalforsamling 12.03.19

3.1

Den enkelte båtforening skal hvert år, i god tid før årsskiftet, avlegge en rapport til velstyret
om eventuelle endringer i tildelte båtplasser og styrets sammensetning. Som vedlegg skal
følge foreningens årsberetning, regnskap og eventuelle vedtektsendringer. Velstyret skal,
når disse opplysningene er mottatt, sende alle båtforeningene oppdatert båtplassliste og
båtforen n gsoversikt.
i

