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RØYKEN BÅTFORENING LAGAHØLET
Postboks 87, 3441 Røyken

Besøksadresse: Skogsborgveien 2

Hjemmeside: http://www.lagaholet.no

Det innkalles til årsmøte i Røyken Båtforening Lagahølet
Åros samfunnshus, Hurumveien 38, 3474 Åros
kl.1900 onsdag 30. mars 2022.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Valg av møteleder og referent
Godkjennelse av innkallingen
Valg av to medlemmer til undertegning av protokoll
Styrets årsberetning for 2021
Regnskap 2021 med revisjonsberetning
Fastsettelse av budsjett 2022 med årskontingent, driftstilskudd og gebyrer.
Styregodtgjørelse
Valg av styre, revisor og valgkomite
Verdifastsettelse av båtplassene
Godkjennelse av havnereglement
Innkomne forslag – Utskifting av brygge 5

Lagahølet, 7.februar 2022
Styret i Røyken båtforening Lagahølet
Øivind Svalesen
Styreleder

Etter vedtektenes paragraf 4, første ledd, har kun båtplasseiere som har betalt
kontingent for 2021 og oppfylt sine øvrige økonomiske forpliktelser, stemmerett på
møtet.
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STYRETS ÅRSMELDING FOR 2021

Status medlemmer og plasser
Røyken Båtforening Lagahølet har pr. 31.12.2021 372 medlemmer hvorav 202 plasseiere.
Det er i løpet av året omsatt 4 plasser. Det er i tillegg byttet 7 plasser internt. Ved utgangen av året sto
114 medlemmer på venteliste for å kjøpe plass. Av disse var 93 fra Røyken (1. prioritet). 40 båtplasseiere
ønsket å bytte til større plass.
Det har vært leid ut 62 plasser gjennom foreningen, noe som er en økning med 4 plasser sammenlignet
med 2020. Ved utgangen av året var det 25 medlemmer som ikke leide plass i 2021 på venteliste for å
leie plass i 2022.

Tillitsvalgte

Styret har vært sammensatt slik:
Styreleder:
Øivind Svalesen
Sekretær:
Knut Løken
Kasserer:
Suzanne Amundsen
Havnesjef:
Bernt Olsen
Vaktsjef:
Beathe Markveien
Dugnadssjef:
Jan Olav Nilsson
Styremedlem:
Erik Kverum
Styremedlem:
Sigbjørn Hellerud
Styremedlem:
Ari Daniel Hauksson

Revisorer:

Arne Johan Karlsen
Tom Sletner

Valgkomité:

Christian Bugge
Eivind Christoffersen
Nils Peter Petersen

Styret har hatt 7 styremøter og behandlet saker av forskjellig karakter og størrelse.

Oppsummering av året 2021
Aktiviteter

Sesongen har forløpt uten vesentlige problemer. Utsett og opptak har fungert bra med faste
dugnadsmannskaper. Faste mannskaper øker sikkerheten ved utsett og opptak da de er drillet i
prosedyrene.
Det henstilles til alle at ferdsel på opplagsplasser, veier og service kai unngås under
opptak/utsetting av båter pga. sikkerhet.
Det er oppdaget store slitasjeskader på brygge 5 i skjøtene mellom elementene.
Opptak i 2022 blir en uke før det pleier, altså 1.10 for nedre plass. Dette gjøres pga at brygge 5 må skiftes.
Vi håper å få en god pris på ny brygge dersom denne kan skiftes til høsten. Da må alle båter på nordsiden
av brygge 5 være fjernet innen 14.oktober.
I 2021 har vi:
 Utført årlige godkjenning på mastekran, trucken og alle løftestropper.
 Dykkere har dessuten skrapt rent bobleslanger.
 35 utrigger ble byttet på dugnad i mars.
 Det ble tatt ned 4 store trær på klubbhus / kompressorhus på begynnelsen av året.
 Elektriker foretok kontroll av hele det elektriske anlegget i havna. En god del feil på båter og eiere ble
underrettet om at feil måtte utbedres før de kunne koble seg til igjen.
Pass på og hold det elektriske anlegget i orden. Skjøteledning må også oppfylle de krav som er satt i «Instruks
for tilknytning av det elektriske utstyret ombord i lystfartøyer til Lagahølet båtforenings forsyningssystem».
Strømbegrensere på brygge 5 (begge sider), brygge 6 (venstre side) og brygge 7 ble byttet rett etter
nyttår. De er økt fra 3 A til 5A.
Det er oppdaget setningsskader på service kai. Vi overvåker dette med målinger for å se hva som skjer.
Her kan det komme store kostnader vis det viser seg at setningsskadene øker.
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I slutten av juni 2020 ble det fortøyd en lekter på nordsiden av brygge 7. Lekteren er under behandling
hos Asker kommune som ulovlig byggesak og fare for forurensing etter at den sank 20.01.21.
13 august ble det avholdt sommerfest i havna. Som tidligere, svært vellykket.

Parkering

5 parkeringsplasser mellom utsettrampe og truckteltet blir gjort om til kortidsparkering, max 5 timer.
Skilting gjøres før sesongstart.
På nedre parkeringsplass skal det kun parkeres en bil pr. båtplass. Biler utover det skal parkeres på øvre
parkeringsplass. Ingen parkering langs veien bortsett fra under opptak / utsett.

Regnskap / Økonomi

Foreningen har fortsatt en god økonomi. Pr. 31.12.2021 hadde vi ca. kr. 1,65 mill i innskudd på
bankkontoen. Dette gir hos handlefrihet til å kunne få levert utriggere på gunstige tidspunkter av året, og
vi har også mulighet til å håndtere oppdukkende vedlikehold som forekommer på et så gammelt anlegg
som vårt. Dessuten vil vi være i stand til å selvfinansiere utskiftning av brygge 5.
Årets regnskap er bl.a belastet med kr. 70.000 i utskiftning av bommen og med kostnader knyttet til felling
av trær. Årets overskudd ble ca. kr. 278.000, mens vi hadde budsjettert med et overskudd på ca kr.
50.000. Forbedringen skyldes at vi fikk ca. kr. 70.000 mer i inntekter enn budsjettert. På kostnadssiden er
en av de største postene at vi ikke foretok de planlagte utskiftningene av kameraer, og at øvrige
driftskostnader er blitt betydelig mindre enn forventet.
For 2022 har vi valgt å holde prisene uendret. Vi har budsjettert med et underskudd på ca. kr.155.000,-.
Budsjettet inkluderer anskaffelser av nye utriggere for ca. kr. 450.000, oppussing av klubbhuset,
installering av nye strømbegrensere på bryggene og anskaffelse av noen kameraer bl.a på brygge 7.
Styret vil i tillegg fremlegge forslag til årsmøtet om at det foretas utskiftning av brygge 5.
Det brukes altfor mye tid til å følge opp manglende betaling. Styret anmoder medlemmene om å betale
ved forfall og merke innbetalingene med navn eller fakturanummer.
VIKTIG:
Alle må sende endring av mailadresse, telefonnr. og adresse til styret@lagaholet.no.

Vaktordning

Båthavna har vært bevoktet med to vakter fra kl 21.00-0500. i tidsrommet 20/4-t.o.m 08/10-21.
Vaktene har benyttet klubbhus eller egen båt/bil mellom rundene pga pandemi.
I vintersesongen har styret, valgkomite, og revisorer sørget for tilsyn av havna med to uker hver. Det er
registrert totalt 9 uteblivelser i løp av sesongen. Det er 1 uteblivelse mere enn i 2020.
Det er ikke blitt registrert noe tyveri i havna i 2021.

DUGNADSRAPPORT
Det er i løpet av sesongen avholdt 3 dugnader og innkalt i alt 24 medlemmer. Av disse har 23 medlemmer
møtt opp. 2 som var innkalt til sommerdugnad stilte på høstdugnad. Ingen uteblivelser på dugnader.
Takk til alle frammøtte for god innsats.
Med innkalt mannskap er det utført utskifting av utliggere, sommeropprydding og forefallende arbeid. Det
er gjort en dugnadsinsats med trefelling/kvisting langs veien, langs stien til bryggene og rundt
båtoppstillingsplassene. Uthuset bak kompressorrommet ble revet og kjørt bort på høstdugnaden.
Et medlem foretar fortløpende dugnadsinnsats med vedlikehold av våre websider.
Et medlem foretar dykkerinspeksjon av bryggeanlegget.
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Også i fjor ble det foretatt snømåking av bryggene, men kun utriggerne. Styret sørger for brøyting/måking
av gangvei og brygger. Dette fører til at det er lite skade på brygger og utriggere etter vinteren. De som
blir kalt inn til dugnad må bli flinkere til å utføre oppgaven de blir satt til. Ordningen videreføres derfor
denne sesongen, men skal evalueres i 2022.
Medlemmer må på dugnad sørge for snørydding av utriggere. I denne forbindelse minner vi på at det alltid
må være 2 til stede og flyteplagg må benyttes.
1 medlem på hver brygge har fått ansvar for at snø fjernes fra bryggene.
Ytterligere 3 medlemmer fra hver brygge har fått ansvar for snørydding på sin brygge når bryggeansvarlig
innkaller til det.
Neste sesong vil 4 nye fra hver brygge innkalles.
Husk for øvrig:
Kan du ikke stille på dugnad så skaff stedfortreder eller bytt med en annen. Det er båtplasseier/leietaker
som har ansvar for at det stiller arbeidsføre personer på dugnad. Uteblivelse uten varsel skaper
problemer med gjennomføringen av dugnaden. I tillegg medfører det straffegebyr for den som ikke møter
opp.
Kan du av noen årsak ikke stille eller skaffe stedfortreder så gi dugnadssjefen beskjed i god tid.
Som før gjelder fortsatt:
Hensatte båthengere skaper problem ved våroppryddingen og tar unødig parkeringsplass, så disse må
fjernes fra havnen straks etter båtutsetting. Husk for øvrig på god merking av hengere og utstyr.
Likeledes må alt av opplagsmatriell fjernes umiddelbart etter utsetting.
Krybber, traller, båthengere, presennings stativ, lecablokker, isopor etc. (det vil si alt) vil ved
våroppryddingen bli kjørt til Follestad gjenvinningstasjon.

Joller på land mellom brygge 4 og 5.

Alle joller som står her skal merkes med plassnr. / navn. Det vil i til våren bli gjennomført en opprydning
her og umerkede joller blir fjernet og levert til gjenvinning.

Planer for 2022









Bytte av utriggere.
Oppussing klubbhus innvendig
Mulig bytte av brygge 5
Bytte kamera brygge 7
Innstallering av nye strømbegrensere (Utført)
Vurderer å innføre et nytt forvaltningssystem. Dette vil kunne innebære endringer i
kommunikasjonen mellom styret og medlemmene.
Endring i parkeringsbestemmelser

Årsmøte
Årsmøtereferatet fra 2021 ble avholdt elektronisk og årsmøtereferatet for 2021 er tilgjengelig på våre
hjemmesider.

Lagahølet, 07. februar 2022
Øivind Svalesen

Jan Olav Nilsson

Knut Løken

Suzanne Amundsen

Erik Kverum

Ari Daniel Hauksson

Beathe Markveien

Sigbjørn Hellerud

Bernt Olsen

.
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sign

sign
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Driftstilskudd og gebyrer 2022

Medlemskontingent
Driftstilskudd pr. meter
Godtgjørelse ved ordinært opptak og utsett pr løft
Godtgjørelse ved ekstraordinært opptak og utsett
pr. løft
Nøkkelbrikke nr. 1 pr. år
Nøkkelbrikke nr. 2 pr. år
Nøkkelbrikke utover nr. 1 og 2 pr. år
Erstatningsbrikke (bortkommet nøkkelbrikke) pr. stk
Nøkkel til el. Bokser på bryggene
Uteblivelse fra pålagt vakt pr. gang
Uteblivelse fra dugnad pr. gang
Flytting av ikke klargjort båt i boblehavn eller på
land
Gebyr for bytte båtplass
Gebyr for kjøp av båtplass
Leie av krybbe for service oppdrag etc pr. døgn
Leie av kajakkstativ pr. sesong (plasseiere har 1.
Prioritet)
Leie av jolleplass innerst på enkelte brygger
Lagring av båthenger øvre plass 1.5 til 1.9 uten båt
Lagring av båthenger øvre plass 1.5 til 1.9 med båt
Leie av gjesteplasser ved bryggene , pr døgn
Leie av bobleplass pr. vintersesong (01.11 til
20.04)
Leie av plass på land pr. vintersesong (over 7
meter totallengde)
Leie av plass på land pr. vintersesong (under 7
meter totale lengde)
Leie av vinteropplag på. land pr. påbegynt
halvmeter av båtens totale lengde
Service oppdrag på land
Flytting av ikke fjernet hengere etter 1. september

Eier

Leietaker

300,950,350,650,-

300,-

Andre
medl./
gjester
300,-

350,650,-

650,1.250,-

0,250,500,100,50,2.500,2.000,1.500,-

500,500,500,100,50,2.500,2.000,1.500,-

500,500,500,100,-

500,200,500,-

500,200,500,-

500,2.000,100,4.000,-

1.000,2.500,100,4.000,-

500,100,500,1.000,500,2.000,100,-

2.000,-

4.000,2.000,320,1.500,-

1.500,-

3.000,1.500,-

Leie av båtplass fra 1.mai til 15. oktober
Leietaker betaler driftsstøtte til havna ved leie av båtplass pr. sesong:
1 x driftstilskudd + kr.1000,- pr breddemeter.
Godtgjørelse til båtplasseier ved utleie av båtplass pr. sesong:
1 x driftstilskudd.
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INNBETALING FOR 2022

Faktura for innbetaling av driftstilskudd, medlemskontingent og nøkkelleie for 2022 sendes ut sammen
med årsrapporten.
RBF Lagahølet har følgende bankkonto for drift: Skue Sparebank 2351 72 30898
RBF Lagahølet har følgende bankkonto for oppgjør ved omsetting av båtplasser og utleie:
Skue Sparebank 2351 72 30901
RBF Lagahølet har følgende bankkonto for innbetaling av truckgebyr: Skue Sparebank 2351 74 10985

UTSETT / OPPTAK 2022
Truckgebyret innbetales til konto 2351.74.10985 FØR utsett og opptak. Husk å innbetale
noen dager før utsett og opptaket finner sted, slik at betalingen har blitt registrert inn på
foreningens konto. NB!!! MERK INNBETALINGEN MED NAVN OG PLASSNUMMER.
Kvaliteten på opplagskrybber vil bli kontrollert ved utsett og opptak. Båter med for dårlig
opplagskrybber vil bli avvist.
Truck gebyrer, opptak, utsett og gjesteplasser kan også betales med VIPPS.
Send VIPPS til 95305 og merk betalingen med hvilke tjeneste som betales.
Utsett/ opptak 2022.

Sjøsetting av båter :
Lørdag 23. april
Søndag 24. april

fra kl. 08.00
fra kl. 09.00

nedre plass
øvre plass

Vær ute i god tid, utsetting går ofte fortere enn du tror. Opplagsmateriell må ryddes bort og fjernes fra
havna straks, og senest innen en uke.
Ved sjøsetting kan truckfører kreve fremvisning av kvittering for innbetalt driftstilskudd.
Båter som har ligget i boblehavn tas på land mandag 25 april fra kl.15.00. Utsett mandag 2. mai fra
kl. 15.00.
Kun båteiere med avtale blir tatt opp. Dersom mer enn 20 båter bestiller opptak, blir det satt opp
en ny pulje senere.

Sesongslutt/ opptak 2022.

Lørdag 24.
september
kl.08.00
Søndag 25.
september
kl.09.00
sammen med båter fra boblehavn)
Lørdag 1.
oktober
kl.08.00

øvre plass
nedre plass. (Tidlig opptak. Vil få utsett til våren
nedre plass

Båter på 24 fot eller mindre lagres på øvre plass.
Bestill opptak eller boblehavn hos havnesjef innen 01.09.2022
Båtplasseier disponerer en opplagsplass på land eller i boblehavn tilsvarende sin båtplass, og må innen
01.09. hvert år melde fra til Havnesjefen om eier ønsker opplag på land eller i boblehavn. Havnesjefen
kan leie ut ledig opplagsplass på land eller i boblehavnen til andre mot en avgift fastsatt av styret.
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Retningslinjer for kajakkplasser
I Lagahølet er det 18 kajakkplasser i 3 stativer.
For tildeling av kajakkplass må det sendes mail til formann@lagholet.no.
Plassen må betales til driftskonto før plass blir tildelt og plassen blir merket med navn på eier.
Kajakker som ikke har fått tildelt plass i stativene, blir fjernet for eiers risiko.
Kajakkplassene er forbeholdt medlemmer av foreningen.
Kajakkplassene kan benyttes fra 1.4 til 1.12.
Hvis kajakker blir liggende i stativet etter 1.12 blir de fjernet for eiers risiko / regning.
Vimpler:
Vil du ha vimpel med båtforeningens logo på båten din kan den kjøpes i forbindelse med utsett av båtene
eller ved å kontakte havnesjefen. Pris kr. 100,-.

Flyttemelding og kontaktinformasjon
Endring av postadresse, telefonnummer og epost-adresser må meldes til: styret@lagaholet.no

Verdifastsettelse av båtplassene

Konsumprisindeksen uten energivarer økte med 1,8 % i 2021. Det tilsvarer en økning i prisen
på båtplasser på kr. 423 pr meter. Styret foreslår derfor en økning på kr. 500 til kr. 24.000 pr
bryggemeter.
Bredde (m)
2,5
3
3,5

Pris 2022
60.000,72.000,84.000,-

Bredde (m)
4
4,5
5

Pris 2022
96.000,108.000,120.000,-

Informasjon vedrørende vaktlistene
Vaktene er linket mot plass nummer, uten navn og telefonnummer. Dette skyldes at en stor andel av
plassene blir utleid med mange forskjellige leietagere fra år til år.
Liste med navn og telefonnummer blir satt opp i klubbhuset 1.4.
Dersom noen har behov for navn og telefonnummer, for eksempel ved bytte av vakt, ta kontakt med
vaktsjefen på mail: vakt@lagaholet.no

Deltakelse på dugnader
Kan du ikke stille på dugnad må du skaff stedfortreder, eller bytt med en annen. Det er
båtplasseier/leietaker som har ansvar for at det stiller arbeidsføre personer på dugnad. Uteblivelse uten
varsel skaper problemer med gjennomføringen av dugnaden. I tillegg medfører det straffegebyr for den
som ikke møter opp.
Kan du av noen årsak ikke stille eller skaffe stedfortreder så gi dugnadssjefen beskjed i god tid.

Årsrapport 2O21/Driftsplan 2O22

Side
SIde1010

SIde 11

Side2O22
11
Årsrapport 2O21/Driftsplan

VAKTINSTRUKS
1.

Ifølge vedtektene for Røyken Båtforening Lagahølet plikter den enkelte båtplasseier/-leier å delta i vaktordningen for
havna.

2.

Ansvaret for vaktholdet har den båtplasseier/- leier som har fått tildelt vakten. Dette gjelder også ved utleie av
båtplass, bytte av vakt eller innleid vakt. Oppdatert liste over hvem som disponerer hvilke plasser ligger på
vaktrommet. Ta kontakt med vaktsjefen på vakt@lagaholet.no hvis listene ønskes på mail.

3.

Den enkelte båtplasseier/- leier eller hans stedfortreder skal kvittere i vaktprotokollen med tidspunkt for oppmøte og
avsluttet vakt som ligger i klubbhuset for hver avholdt vakt. Vaktene må være over 18 år og kjent i havna.

4.

Dersom båtplasseier/- leier unnlater å stille på vakt, skal dette anmerkes på vaktlisten og i vaktprotokollen av øvrige
vaktmannskaper.

5.

Det skal alltid være to vakter på vakt samtidig. Det er ikke tillatt å sove på vakt eller forlate havna.

6.

Vaktene skal alltid bære vaktvest.

7.

Dersom en båtplasseier/- leiere ikke stiller på vakt, bes han/ hun om å kontakte oppførte erstatningsvakter:
Lucas Dahl
Veronika Dahl
Kjetil Fillip Bredal-Olsen

Erstatningsvakter:

mobil
mobil
mobil

941 59 738
958 59 810
402 22 290

Gebyr for ikke å møte til oppsatt vakt er kr. 2.500,- pr. gang (se også havnetjenester og gebyrer).
Hvis det ikke oppnås kontakt (innleid assistanse) slik at en plasseier/- leier blir alene på vakt, skal vaktsjefen,
formann eller havnesjef underrettes om forholdet.
8.

Vaktholdet starter kl. 21.00 og varer til kl. 05.00. Vaktene må oppholde seg i havna i hele vaktperioden.
VAKTENS OPPGAVER ER:



Vaktene skal utføre de oppgaver som er oppført i vaktprotokollen



Tildele plass (se liste i vaktrommet) og innkreve avgift av gjestende båter i henhold til prisliste. Besøkende, som er
medlem av Frihavns ordningen (må framvise FH-merket) betaler ikke avgift (se eget oppslag i havna)..



Konvolutter for avgift hentes i postkassen på utsiden av pumpehuset. Avgiften ilegges konvolutten som slippes ned i
slisse på pumpehuset, mens avrevet del legges synlig på båten, eller betal med VIPPS til 95305 og merk betalingen
med hvilke tjeneste som betales

9.

Legitimasjon
Båtplasseiere/ -leier har plikt til å legitimere seg ved å oppgi båtplassnummer, eventuelt ved å fremvise nøkkel til
havnen på forespørsel fra vaktene.

10.

Manglende overholdelse av denne vaktinstruksen kan føre til krav om innbetaling av vaktgebyr på samme måte som
uteblivelse av vakt.
Åros 07. februar 2022
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HAVNEREGLEMENT FOR RØYKEN BÅTFORENING LAGAHØLET
1. GENERELT
Som båtplasseiere i Røyken båtforening Lagahølet, eier vi havna i fellesskap. Vi er alle
interesserte i å ta vare på våre investeringer på best mulig måte. Vi har derfor alle et felles ansvar
for og nytte av at havna vår drives forsvarlig, både teknisk og økonomisk. For at dette skal
fungere best mulig, er det nødvendig med visse regler som må følges.
2. MYNDIGHET
Medlemmene gir det valgte styret i oppgave å gjennomføre driften av havna.
I havna har Havnesjefen øverste myndighet
3. MERKING AV JOLLER OG TILHENGERE
Tilhengere og joller merkes med navn og tlf. nr.
4. FORTØYNING
Båteier har selv ansvaret for at båten er forsvarlig fortøyd. Bruk elastiske fortøyningsliner eller
rykkdempere av gummi. Stålfjærer skal ikke benyttes p g a. støy. Båten må ikke fortøyes slik at
baugspryd, pullpit eller annet er til hinder for alminnelig ferdsel på bryggene. Båteier plikter å
betale de omkostninger RBF-L måtte få ved utbedring av fortøyninger når havnesjefen finner
dette nødvendig for å hindre skade på andre båter eller bryggeanlegget. Fortøyning av båter, se
rettledning side 21. Husk oppstramming av fall.
5. JOLLER
For hver båtplass kan det tilhøre en "hovedbåt" og en jolle. På land skal joller henlegges på det
sted havnesjefen anviser. Se forøvrig punkt 3 ovenfor om merking. Dersom joller ligger på
båtplassen, må de ligge innenfor egen "bås", og ikke stikke ut i felles manøvreringsområde. Joller
må ikke legges på bryggene eller langs gangvei til bryggene.
6. VINTEROPPLAG
Havnesjefen bestemmer tidspunkter for ordinært opptak og utsetting av båter med vekt inntil 10
tonn for vinteropplag på land. Havnesjefen bestemmer også tidspunkter og arrangerer opptak
med påfølgende utsetting, for service og vedlikehold av båter inntil 10 tonn som har ligget i
vinteropplag i boblehavn. For disse tjenester betales en godtgjørelse som angitt under prisliste for
havnetjenester. Opptak, eller utsetting utenom dette kan avtales med truckfører direkte, mot
godtgjørelse, som angitt i gyldig prisliste for havnetjenester. Røyken båtforening Lagahølet har
ikke ansvar for skader på båter i vinteropplag i boblehavn. Dette gjelder også skader som skyldes
teknisk svikt, eller andre problemer i eller med bobleanlegget.
Alle båter skal være sjøsatt eller fjernet fra opplagsplassene innen 15. juni med mindre det er gjort
avtale med havnesjef om forlengelse av opplagsperiode.
7. BÅTER OVER 10 TONN
RBF-L har ikke opplagsplass på land eller muligheter for serviceopptak for båter
over 10 tonn.
8. UTLEIE AV OPPLAG
Båtplasseier disponerer en opplagsplass på land eller i boblehavn tilsvarende sin båtplass, og må
innen 01.09. hvert år melde fra til Havnesjefen om eier ønsker opplag på land eller i boblehavn.
Havnesjefen kan leie ut ledig opplagsplass på land eller i boblehavnen til andre mot en avgift
fastsatt av styret.
9. ORDEN
Båteieren plikter å holde god orden i havna. Det er ikke tillatt å drive båtpuss som generer andre
brukere av havna, tilgrise bryggene eller havneområdet med søppel, oljesøl, maling e.l.. Utstyr
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må ikke lagres på bryggene eller i havneområdet forøvrig. Opplagsmateriell skal fjernes, senest
en uke etter at siste ordinære utsetting har funnet sted. Opplagsmateriell eller annet utstyr som er
etterlatt på opplagsplass eller brygge, vil bli betraktet som avfall, og fjernet av Havnesjefen uten
varsel.
10. AVFALL, SPILLOLJE, BATTERIER
Avfall skal kastes i søppelcontainer. Spillolje skal tømmes på samletank og kasserte batterier skal
plasseres i egen kasse i miljøstasjonen. Toalettavfall kan tømmes i toalett i kompressor hus. Det
er ikke tillatt å tømme båttoalettene i havneområdet.
Den enkelte båteier plikter å følge de regler som beskrives i avfallsplanen.
11. VANN OG STRØM
Bruk av ferskvann og strøm må begrenses til det som er strengt nødvendig. Vi betaler etter
forbruk. På bryggene er strømuttak begrenset til 300 Watt pr. båt. Det er ikke tillatt å la båter i
opplag på land ligge med strømtilknytning uten tilsyn. Det henvises for øvrig til egen instruks
for bruk av det elektriske anlegget i havna. Se oppslag og hjemmeside.
12. KJØRING, PARKERING
Kjøring med bil på gangveien fra servicekaia og ut til bryggene er ikke tillatt. Unntatt er invalideog syketransport, og kjøring etter tillatelse av truckfører eller Havnesjef og tjenestekjøring for
Røyken båtforening Lagahølet. Parkering av biler skal skje på områder hvor de ikke er til hinder
for aktiviteter som foregår i havneområdet. Opplagsplassene skal benyttes til parkering i
sommersesongen. Parkering på kaiområdet er ikke tillatt. Kortidsparkering av tilhengere skal
parkeres på øvre opplagsplass.
Det kan til enhver tid kun parkeres en bil pr. båtplass på nedre plass.
Øvrige biler tilhørende samme båtplass eller som er på besøk hos en båtplassbruker må
hensettes på øvre plass.
Medlemmer oppfordres også til å bruke øvre plass dersom bilen skal være parkert i lengre
perioder i f. eks feriene.
13. SERVICEKAI
Servicekaia skal brukes til sjøsetting og opptak, service på båtene og av- og pålessing. Båter skal
kun plasseres på service kai etter anvisning av havnesjefen.
14. GJESTEHAVN
Gjester er velkommen til å benytte ledige plasser i havna. Når båteieren skal være ute én natt
eller mer, bør han melde fra til vakten, som dermed kan anvise båtplassen til eventuelle gjester.
Vaktene er ansvarlig for å registrere gjestebåter i vaktprotokollen og innkreve gjesteavgift.
15. UTLÅN AV EGEN PLASS
Utleie/utlån av båtplassen er regulert av vedtektene. Båtplasseier kan likevel låne ut sin båtplass
til familiens gjester eller andre for en kortere periode, - f.eks. en uke -, mot å melde fra til vakten. I
motsatt fall innkrever vakten vanlig gjesteavgift.
16. NØKLER
Alle båtplasseiere får utlevert en nøkkelbrikke som kan benyttes til bom ved nedkjøring til havna
og til klubbhus.
17. GYLDIGHET
Dette havnereglement er godkjent av styret i Røyken båtforening Lagahølet den 07. februar 2022
og trer i kraft fra 30. mars 2022 etter godkjennelse av årsmøtet. Havnereglementet erstatter
tidligere havnereglement datert 11. februar 2012.
Lagahølet, 07. februar 2022
Styret
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AVFALLSPLAN

Røyken Båtforening Lagahølet
Skogsborgveien 2, 3474 Åros
www.lagaholet.no

Båteiere / båtbrukeres plikter.

Oppdatert 05.01.22

Ansvar og Intensjon.
Alle båteiere / båtbrukere har et selvstendig og personlig ansvar for å bidra til å ta vare på miljøet. Dette gjelder både
ved bruk av båten, mens båten er i havn og under opplag og vedlikehold.
Dette ansvaret er også lovfestet i Lov om vern mot forurensninger og avfall (Forurensningsloven).
Det skal legges til rette for at vår havn skal fremstå som ren og ryddig, både på land og sjø. Havnen skal bære preg
av at det er ordnede forhold. Gjennom dette skal vi synliggjøre at vi er med på å ta et miljøansvar.
Generelt.
Alle som har båt i havnen plikter å sette seg inn i de regler som gjelder for avfallsbehandling og følge disse.
Komplett avfallsplan finnes i vakthuset og på hjemmesiden. Avvik / overtredelser meldes til miljøansvarlig.
RBF-L henstiller til alle båteiere / båtbrukere å tenke miljø i forbindelse med sin båtbruk.
Dette kan de gjøre ved å velge båtrelaterte produkter som er minst mulig skadelige for miljøet, tenke over hvordan de
behandler sitt avfall, samt følge de retningslinjer som er gitt i avfallsplanen.
Ved akutt forurensning skal miljøansvarlig varsles!
Avfall i sjøen.
Avfall skal ikke dumpes i sjøen i vårt havneområde. Dette omfatter olje og kjemikalier, septik, husholdningsavfall,
utrangert utstyr og andre former for avfall. Ved løpende vedlikehold av båt som ligger i sjøen, skal det brukes
kjemikalier som er minst mulig miljøbelastende (renholdsmidler og lignende som kan renne ut i sjøen). Tømming av
båttoalett / septiktank er ikke tillatt i havnen, og må foretas i samsvar med de regler som, til enhver tid, gjelder i
kommunen / sjøområdet. Portable toaletter kan tømmes i havnens toalett. Ved akutt utslipp av olje eller drivstoff i
sjøen skal det lokale oljevernberedskap varsles. Ring 110
Husholdningsavfall / avfall fra bruk av båt.
Det er egen container for mottak av husholdningsavfall etter båtturen. Plastgjenstander skal leveres i mottaksbeholder
merket ”Plast”. Andre former for avfall skal ikke dumpes i denne containeren. Er det fullt, må avfallet tas med hjem.
Spesialavfall / avfall fra vedlikehold og drift av båt.
Det er satt ut mottaksbeholdere for: Spillolje, oljefiltre, malings rester, plastkanner og batterier.
Spesialavfall som ikke hører inn under dette, må bringes ut av havnen og deponeres på offentlig godkjent
sted, dersom ikke annen mottaksbeholder er utsatt i havnen.
Avfall fra rydding av området på land om våren.
Etter utsett om våren, ryddes havna etter vinteren. Ved behov bestilles det container for dette avfallet. Avfallet
sorteres i restavfall (ikke farlig avfall) og i komposterbart avfall etter beskjæring av trær og busker.
Avfall fra spyling / rengjøring av båter.
Det er etablert spyle plass for rengjøring av båter på service kai v/utsett rampe med tilhørende renseanlegg. Dette
skal benyttes ved spyling / rengjøring av båtskrog. Alt spylevann går igjennom renseanlegget før det rensede vannet
slippes ut i sjøen. Alt av ”løst” avfall skal legges i tønner i truckteltet.
Det er ikke tillatt å spyle båter andre steder.
Spyling i den hensikt å fjerne gammelt bunnstoff, må ansees som skraping / sliping.
Avfall fra skraping / sliping av bunnstoff.
Ved skraping, sliping eller annen fjerning av bunnstoff, skal det legges presenning under båten og for øvrig settes inn
tiltak for å unngå spredning av slipestøv. Ved sliping, skal det, så langt det er praktisk mulig, benyttes slipemaskin
med støvavsug. Oppsamlet avfall skal deponeres i beholder merket ”maling og lakk rester” eller på godkjent offentlig
avfallsplass.
Overtredelse.
Overtredelse av disse regler kan, i alvorlige tilfeller, føre til tap av rett til båtplass i havna.
Styret RBF- Lagahølet
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VEDTEKTER FOR RØYKEN BÅTFORENING LAGAHØLET
§ 1 NAVN OG FORMÅL
Røyken Båtforening Lagahølet er foreningenes navn, og foreningens formål er drift av småbåthavn i
Lagahølet, Åros. Foreningen har ikke økonomisk formål.
§ 2 MEDLEMMENE
Medlemsmassen består av båtplasseiere og øvrige medlemmer. Bare båtplasseiere har stemmerett på
årsmøter og flere eiere av en båtplass har én stemme.
Nye medlemmer skal fortrinnsvis ha bostedsadresse i Røyken kommunes kommunegrense pr.
31.12.2019.
med det unntak for overdragelse av båtplass til nærstående som følger av § 12.
Medlemmer som vesentlig misligholder sine forpliktelser eller som i vesentlig grad opptrer sjikanerende
kan ekskluderes av styret med ankerett til årsmøtet innen en måned.
§ 3 ENDRING AV VEDTEKTENE
Forslag til vedtektsendringer kan bare utarbeides av foreningen gjennom sitt styre.
Vedtektsendringer avgjøres endelig av årsmøtet eller av ekstraordinært årsmøte.
§ 4 FORENINGENES ORGANER
Foreningens høyeste myndighet er årsmøtet. Bare båtplasseiere som har betalt kontingent og oppfylt sine
øvrige økonomiske forpliktelser, har stemmerett på årsmøte. Alle økonomiske og praktiske forpliktelser
som pålegges medlemmene, skal vedtas av årsmøtet
.
Årsmøtet velger styre, valgstyret samt to revisorer. Styret velges blant båtplasseiere og medlemmer. 2/3
av styret må bestå av båtplasseiere. Styret skal bestå av: Styreleder, sekretær, kasserer, havnesjef,
dugnadssjef, vaktsjef og minst tre styre-medlemmer. Funksjonstiden for styremedlemmene, revisor og
valgstyret er to år, dog slik at på valg det ene året står styreleder, kasserer, styremedlemmer samt en
revisor. Det neste året: sekretær, havnesjef, vaktsjef, dugnadssjef samt en revisor. Styret er
beslutningsdyktig når styreleder eller sekretær og ytterligere fire av styremedlemmene er til stede.
Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme, og ved styreleders fravær har sekretær dobbeltstemme.
I særlig viktige saker må fullmakt fra årsmøtet foreligge.
Havnesjef, dugnadssjef og vaktsjef har de fullmakter som følger av reglement eller instruks. Disse skal
vedtas av årsmøtet.
§ 5 ÅRSMØTET
Ordinært årsmøte holdes hvert år innen mars måneds utgang og etter minst 14 dagers forutgående varsel.
Forslag til årsmøtesaker fra medlemmene må foreligge skriftlig og begrunnet senest 1. februar.
Årsmøtet behandler:
1. Valg av møteleder, godkjennelse av innkalling.
2. Årsberetning og regnskap, revisjonsberetning.
3. Fastsettelse av budsjett med årskontingent, driftstilskudd og gebyrer.
4. Valg av styre, revisorer og valgkomité.
5. Verdifastsettelse av båtplassene.
6. Andre saker som er nevnt i innkallingen.
7. Innkomne forslag fra medlemmene.
Årsmøtet er beslutningsdyktig dersom minimum et beslutningsdyktig styre møter. 2/3 flertall av de
tilstedeværende kreves dersom vedtekter skal forandres. Alminnelig flertall gjelder for øvrig.
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§ 6 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Ekstraordinært årsmøte skal innkalles av styret når minst 10 % av båtplasseiere krever det med
begrunnet forslag til vedtak, eller når styret finner det nødvendig.
Slikt møte innkalles av styret på samme måte som ordinært årsmøte.
På ekstraordinært årsmøte kan kun saker nevnt i dagsorden behandles
§ 7 HAVNEREGLEMENTET
Styret fremlegger for årsmøtet forslag til havnereglement for bruken av båtplassene og havnens utstyr og
for den alminnelige ferdsel i havneområdet.
§ 8 DUGNAD
Det påhviler brukeren av hver båtplass å utføre dugnadsarbeid. Dugnadssjefen innkaller til dette, og
organiserer arbeidene. Dugnadssjefen fører oversikt over den enkeltes deltakelse og gir rapport til styret
over hvem som ikke har møtt til dugnad.
Dugnadsarbeidene kan bestå av følgende aktiviteter: bistand ved opptak og utsett av båter, opptak og
utlegging av bobleanlegget, snømåking, rydding, kvisting, luking, vask og rengjøring, maling, vedlikehold av
brygger, bygninger og utstyr samt forefallende arbeid og spesiell bistand fra brukere med spisskompetanse.
§ 9 VAKT- OG TILSYNSORDNING
Brukerne av båtplassene plikter å ha vakttjeneste og føre tilsyn ifølge vaktinstruks, og vaktsjefen har
som oppgave å sikre medlemmenes eiendom på den mest hensiktsmessige måte gjennom hele året.
Vaktsjefen setter hvert år opp en vaktliste og fører kontroll med at pålagt vakt blir utført.
§ 10 BÅTPLASSEN
Styret fører et register over båtplassene som viser hvilken båtplass den enkelte båtplasseier disponerer.
Båtplasseier disponerer den registrerte båtplass og en biloppstillingsplass på nedre parkering i
sommersesongen. I vintersesongen disponerer båtplasseier en tilsvarende plass i boblehavn eller
opplagsplass på land. For dette betales et driftstilskudd fastsatt av årsmøtet.
Tildeling av ledig båtplass foretas av styret iflg. ansiennitetslister for kjøp av, eller bytte til, plass med
aktuell bredde. Medlemmer bosatt i Røyken kommunes kommunegrense pr. 31.12.2019.
har fortrinnsrett. Når tilbud om båtplass foreligger, må mottageren benytte seg av dette innen den i
tilbudet gitte frist. Dersom svar ikke er mottatt innen fristens utløp, strykes vedkommende av listen, og
tilbudet går til den neste på listen. Ingen har rett til å eie mer enn en båtplass.
Båtplasser med samme bredde kan være beregnet for båter av forskjellige maksimale lengder. Styret kan
nekte båtplasseier å benytte båtplassen til større båt enn hva plassen er beregnet for.
§ 11 BÅTPLASSEIERENS PLIKTER
Hver båtplasseier plikter å følge de vedtekter som gjelder for foreningen, rette seg etter det til enhver tid
gjeldende havnereglement, og etterkomme de pålegg som blir gitt av foreningens styre og andre
tillitsmenn. Alle økonomiske forpliktelser må oppfylles korrekt. For uteblivelse fra pålagt vakt eller dugnad
må det betales et gebyr fastsatt av årsmøtet.
Ved utleie av båtplassen iflg. § 13 overtar leietager vakt- og dugnadsforpliktelser. Leietager overtar også
båtplasseiers rett til en biloppstillingsplass på nedre parkering i sommersesongen og i vintersesongen rett
til en plass i boblehavnen eller opplagsplass på land. Eneste forpliktelse en plasseier har ved utleie i
henhold til §13 er å betale driftstilskudd.
Hver båtplasseier har ansvar for sin egen båt og evt. skader som han eller bruker av båtplassen eller
båter som lovlig bruker hans båtplass måtte påføre foreningen eller andre personer eller disses eiendom
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innenfor foreningens område. Båtplasseieren har også ansvar for slike skader de som følger med ham i
havnen måtte forvolde. Båtplasseieren plikter å påse at båter som er plassert i havnen av ham eller på
hans vegne til enhver tid er ansvarsforsikret.
Unnlater en båtplasseier å oppfylle noen av sine forpliktelser overfor foreningen, kan båtplassen 3
måneder etter forfall for de økonomiske kravene selges til dekning av foreningens krav. Båtplasseieren
blir godskrevet salgssummen etter fradrag for salgsomkostningene og foreningens tilgodehavende.
§ 12 BÅTPLASSENS OMSETTELIGHET
Alt salg og bytte av båtplasser, herunder økonomisk oppgjør, skal foregå via foreningens styre eller den
styret bemyndiger, og til maksimalt de satser som årsmøtet har fastsatt. Båtplassens maksimale
omsetningsverdi beregnes av styret med utgangspunkt i de investeringer båtplasseierne har finansiert i
havnen. Omsetningsverdien fastsettes endelig av årsmøtet.
Båtplasseiere har forkjøpsrett til båtplass som skal selges, såfremt de har registrert seg for bytte av
plass.
Overdragelse av båtplass til båtplasseiers ektefelle/registrerte samboer, eller til egen eller ektefelles/
registrerte samboers familie i rett opp- eller nedstigende linje, kan skje uten styrets mellomkomst og uten
hensyn til ansiennitet/forkjøpsrett. Styret skal straks ha melding om at slik overdragelse er foretatt.
§ 13 UTLEIE/UTLÅN AV BÅTPLASSEN
Alt utleie / utlån skal administreres av styret. Utlån av båtplass kan likevel skje til ektefelle/registrert
samboer eller til egen ektefelle/registrert samboers familie i rett opp- eller nedstigende linje uten styrets
samtykke. Styret skal straks ha melding om at slikt utlån er foretatt.
Styret skal ved utleie gi fortrinnsrett til medlemmer på venteliste for båtplasser. Leietager må være medlem.
Ved leie av plass vil plasseiere ha fortrinnsrett.
Det blir benyttet en standard leiekontrakt til formålet med faste utleiepriser, plikter og rettigheter.
Båtplasseier godskrives leieinntekter som fastsettes av styret. RBF-L har ingen økonomiske forpliktelser
over for plasseier hvis plassen ikke blir utleid. Leietager må betale et administrasjonsgebyr som fastsettes
av årsmøtet.
Leietager står til enhver tid ansvarlig for alle forpliktelser for båtplassbrukere overfor foreningen, og er fullt ut
ansvarlig for den skade eller ulempe leietagers båt måtte påføre foreningens eller andres eiendom innenfor
foreningens område.
§ 14 OPPLØSNING
Beslutning om foreningens oppløsning skal bare fattes av et beslutningsdyktig årsmøte.
Årsmøtet er beslutningsdyktig ved minimum 50% fremmøte av båtplasseierne. Det kreves da 2/3 flertall
blant de fremmøtte. Om min. 50% fremmøte ikke er tilfredsstilt, kan vedtak om oppløsning fattes i
ekstraordinært årsmøte. Det kreves da simpelt flertall blant de fremmøtte uten krav til fremmøteprosent.
Innkalling til ekstraordinært årsmøte skal innkalles av styret på samme måte som ordinært årsmøte.
Det kan ikke benyttes fullmakt ved beslutning om oppløsning. Ved vedtak om oppløsning skal vedtaket
omfatte nedsettelse av avviklingsstyre, retningslinjer for fordeling av restverdier og valg av 2 stk. revisorer
for revisjon av oppløsningsregnskap.
Vedtatt av Årsmøte 28. mars 2019
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RBF LAGAHØLET

Instruks for tilknytning av det elektriske utstyret ombord i
lystfartøyer til Lagahølet båtforenings forsyningssystem.
Lagahølet båtforening sørger for en jordet strømforsyning til din båt.
Generelt:

1.

Hvis du ikke har en skilletransformator ombord for å skille det elektriske system ombord i din båt fra landsystemet kan
elektrolytisk korrosjon ødelegge din båt eller båter i nærheten.

2.

Forsyningsspenningen på denne marinaen er 230 V 50 Hz enfase og 230 V 50 Hz trefase, forsynt over
stikkontakter i overensstemmelse med NEK EN 60309-2, klokkestilling 9h for IT-system trefase.

3.

Det skal tas forholdsregler for å hindre at den bevegelige tilknytningsledningen faller i vannet ved frakobling.
Dersom tilknytningsledningen faller i vannet må den kontrolleres av en fagmann da den kan være farlig å
benyttes etterpå.

4.

Bare en fleksibel tilknytningsledning skal tilkobles pr. stikkontakt uttak.

5.

Den fleksible tilknytningsledningen skal være i en lengde, uten skjøter/skjøtesett og maksimum 25 meter. Kabel må
være av en type som tåler sol, vær, saltvann og mekanisk slitasje. Eksempel på slik kabel er kabel type HO7RN-F,
NMHVO, NSHO, PURFLEX eller lignende. Tverrsnitt på kabel skal være min. 2x1,5mm2+j.

6.

Fuktighet, støv eller salt i inntaket på båten, eller i forsyningsledningens kontakter kan utgjøre en fare. Undersøk
inntaket og kontaktene, gjør dette rent og tørk det, hvis nødvendig, før tilkobling til Lagahølet båtforenings
forsyningssystem foretas.

7.

Det er farlig for ikke-sakkyndige personer å forsøke å reparere eller endre på det elektriske utstyret i båten,
tilknytningsledningen eller på Lagahølet båtforenings anlegg. Hvis vanskeligheter skulle oppstå ta kontakt med
havnesjefen.

8.

For båtens elektriske anlegg gjelder at det skal være utført i.hht. NS-EN ISO 13297. I. hht. disse regler skal det være
jordfeilbryter og sikringer på land og i båten dersom anlegget er fast installert. I tillegg bør der være et skille eller en
isolator montert i båten. Dette forebygger elektrolytisk korrosjon på egen båt og båter i nærheten. Det siste gjelder
spesielt for båter bygget i stål og aluminium.

9.

Båter som tilknyttes Lagahølet båtforenings el.anlegg skal ikke trekke mer enn 400watt varig last og 1200watt kortvarig
last.

10. Båter som er tilknyttet uten at ovennevnte krav er oppfylt vil bli koblet fra el. uttakene uten varsel.
Ved ankomst:
11. Koble fra alt strømforbrukene utstyr ombord.
12. Tilknytt den fleksible ledningen først til inntaket ombord og deretter til stikkontakten på land.
Ved avreise:
13. Koble fra alt strømforbrukene utstyr ombord.
14. Trekk ut pluggen av stikkontakten på land først og deretter skjøtekontakten fra inntaket ombord.
15. Sett på lokket på inntaket ombord for å forhindre inntrengning av vann.
16. Kveil opp skjøteledningen og forviss deg om at plugg og skjøtekontakt er rene og tørre, og plasser
skjøteledningen på et tørt sted hvor den ikke kan bli ødelagt.
RBF Lagahølet
Revidert 13.02.2014
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Info om Frihavnsordningen til plasseiere i RBF Lagahølet
Styret i RBF Lagahølet har besluttet å bli medlem av Frihavnsordningen med virkning fra sesongen 2014.
Utfyllende informasjon om ordningen finnes på http://frihavne.dk/. og på oppslag i havna og i
vaktrommet. Det er Oslofjorden Friluftsråd som administrerer ordningen i Norge.
For å benytte seg av ordningen må den enkelte plasseier i RBF Lagahølet bestille et frihavnsmerke (kr.
100 pr. år) over http://frihavne.dk/. Dette fornyes hvert år. FH-merket skal plasseres på et lett synlig
sted i båten. Kvittering for betalt plassleie i hjemmehavnen skal kunne vises til havnesjefen på
forlangende.
Båter som er med i ordningen, kan «avgiftsfritt» være gjest i opptil 3 døgn i de enkelte medlemshavner.
For opphold utover dette, må man betale normal havneavgift. Ordningen omfatter kun båteiere, som har
betalt havneplass i hjemmehavnen og som fører FH-merket i båten.
Det forutsettes videre at plasseier stiller sin plass til disposisjon når han er på båttur i lengre
perioder (mer enn en helgetur). Dette gjøres ved å skrive seg på liste liggende i vaktrommet. Hvis
båtturen avsluttes tidligere enn forutsatt (skrevet i listen) må plasseier legge seg ytterst på brygge 7, hvis
plassen er opptatt ved hjemkomst og deretter be gjestebåteier flytte seg til brygge 7, eller annen ledig
plass (sjekk lista i vaktrommet).

Valgkomiteens forslag til styremedlemmer og revisorer for 2022
Styreleder
Kasserer
Sekretær
Forvaltningssjef
Havnesjef
Ass. Havnesjef
Vaktsjef
Eiendomssjef / Materialforvalter
Dugnadssjef

Øivind Svalesen (på valg)
Suzanne Amundsen (på valg)
Knut Løken (ikke på valg)
Sigbjørn Hellerud (på valg)
Bernt Olsen (ikke på valg)
Erik Kverum (på valg)
Beathe Markveien (ikke på valg)
Ari Daniel Hauksson (på valg)
Jan Olav Nilsson (ikke på valg)

Revisor
Revisor

Arne Johan Karlsen (på valg)
Tom Sletner (ikke på valg)

Valgkomiteen:
Leder
Medlem
Medlem

Eivind Christoffersen (på valg)
Christian Bugge (på valg)
Nils Peter Petersen (ikke på valg)

Alle som er på valg er kontaktet og bekreftet at de stiller til gjenvalg.
Valgkomiteen har ikke mottatt noen henvendelser fra medlemmer som ønsker nye kandidater til noen av
tillitsvervene.

Årsrapport 2O21/Driftsplan 2O22

Side
SIde2020

Rettledning for største båtbredder båtplassene.
De oppgitte breddemålene på båtplassene er senter / senter utrigger.
Netto plass for båt er mindre, ca. 45 cm mindre en oppgitt størrelse på båtplassen.
Med største båtbredde menes båtens største bredde.
Største båtbredde skal være nettostørrelse på båtplassen -10 cm.
Største båtbredder:
2,5 m = 2,05 m,
4,0 m = 3,55 m,

3,0 m = 2,55 m,
4,5 m = 4,05 m,

3,5 m = 3,05 m
5,0 m = 4,55 m

Lengder på båter bestemmes av vedtektenes §10, siste ledd.
Det skal fortøyes iht. havnereglementet avsnitt 4:
Båteier har selv ansvaret for at båten er forsvarlig fortøyd. Bruk elastiske fortøyningsliner eller
rykkdempere av gummi. Stålfjærer skal ikke benyttes p g a. støy. Båten må ikke fortøyes slik at
baugspryd, pullpit eller annet er til hinder for alminnelig ferdsel på bryggene. Båteier plikter å
betale de omkostninger RBF-L måtte få ved utbedring av fortøyninger når havnesjefen finner dette
nødvendig for å hindre skade på andre båter eller bryggeanlegget.
Alle båter over 16 fot skal ha minst 4 fortøyningstau med gummi strekkavlastere hvorav 2 festes i
brygga.

Ladning av el. bil i havna er ikke tilatt.
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Innkomne forslag
1.

Utskifting av brygge 5.

Styret foreslår ny brygge 5. Dagens brygge er i meget dårlig forfatning og må utskiftes.
Foreningen har god økonomi og oppsparte midler til å selv finansiere kostnadene til ny brygge og trenger
derfor ikke å kalle inn ekstra bidrag til dette.
Estimert pris på brygge 5 er på kr.970.000,- inkl. mva
Styrets forslag til vedtak:
Ny brygge 5 innenfor en ramme på kr.1.000.000,- bestilles og finansieres med oppsparte midler.
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Organisasjonsplan Lagahølet år 2022
Under forutsetning av at valgkomiteens forslag vedtas på årsmøtet.

Sekretær:
Knut Løken

Styreleder:
Øivind Svalesen

Mobil: 905 12 905
E-mail: sekreter@lagaholet.no

Mobil: 906 92 811
E-mail: formann@lagaholet.no

HMS ansvarlig:

Styreleder

Truckfører

Styreleder og Ass. Havnesjef

Kasserer:
Suzanne Amundsen

Mobil: 916 08 217
E-mail: okonomi@lagaholet.no

Ansvarlig for drift og vedlikehold av havnas elektriske anlegg. Feil og mangler rapporteres til HMS ansvarlig.

Havnesjef

Bernt Olsen
E-mail: havnesjef@lagaholet.no

Mobil:

958 95 149

Ansvarlig for drift og vedlikehold av havnas tekniske anlegg og truck. Opptak og utsetting av båter og organisering av
opplag samt utleie av boblehavnsplasser.

Assisterende
havnesjef /
Miljøanvarlig

Erik Kverum

Mobil:

907 69 776

Mobil:

922 33 716

E-mail: asshavn@lagaholet.no

Assistere havnesjefen. Ansvarlig for at avfallsplanen overholdes
.

Vaktsjef

Beathe Markveien
E-mail: vakt@lagaholet.no

Ansvarlig for å sikre båthavna ved å administrere vaktholdet i havna. Er videre ansvarlig for alle låser i havna og for
utdeling av adgangsbrikker til medlemmer og for utleie av adgangsbrikker. Vedlikehold og oppdatering av
adgangsbrikkeregister og drift av kamera.

Dugnadssjef

Jan Olav Nilsson
E-mail: dugnad@lagaholet.no

:
Mobil:

90 52 12 52

Mobil:

982 20 551

Planlegge rutiner for og administrere dugnader.

Eiendomssjef/
materialforvalter

Ari Daniel Hauksson
E-mail: eiendom@lagaholet.no

Ansvarlig for forvaltning av foreningens eiendommer og for drift og vedlikehold av foreningens bygninger. Ansvarlig for
innkjøp av forbruksmateriell og vedlikehold av materiell og "løst" utstyr til bruk i havna.

Forvaltningssjef

Sigbjørn Hellerud

E-mail: plasser@lagaholet.no

Mobil:

90 65 02 57

Ansvarlig for omsetning og bytte av båtplasser inkl. ventelister, samt for oversikt over utleide plasser. Håndterer utleie av
plasser.
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