
Søknad om
båtplass
i Sandvika vels båthavn

Sandvika vels båthavn gir plass for småbåter
plassert ved uthalerfortøyning (bøye/påle)
eller oppdratt på land (joller/lettbåter). 

Båtplass i Sandvika vels båthavn tildeles
først og fremst medlemmer av Sandvika vel.
Tildelt plass gir automatisk medlemskap i
havneforeningen. Ikke-båteiere kan også bli
medlemmer av foreningen dersom man
ellers er medlem av velet. Søknad om plass
må leveres skriftlig. Den som har best
medlemsansiennitet, har førsteretten til
ledige plasser.

Kontingent:
Båteiere m/fortøyningsplass  . . . . kr. 250,-
Båteiere u/fortøyningsplass 
(joller o.l.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 150,-
Kun medlemskap uten båtplass   kr. 40,-

Søknader og andre henvendelser til
båthavna rettes til:

SANDVIKA VELs BÅTHAVN
Havnestyret
Leder Magne Kvalbein 
Rundvn. 14 D, 2312 Ottestad
Telefon 62 57 81 81 (mobil 474 16 998) 
Epost: mkvalbe@frisurf.no



Søknadsskjema
(VENNLIGST SKRIV TYDELIG)

Navn: ..........................................................................................................................................................................................................

Adresse: .................................................................................................................................... E-postadr.: ............................................

Telefon privat: ...................................................... jobb: ...................................................... mobil: ....................................................

Medlem av Sandvika vel siden (år): ............................

Jeg ønsker: o båtplass med uthalerfortøyning   o båtplass for oppdragning på land (jolleplass)  

o kun medlemskap i havneforeningen (ikke båtplass)

Båttype: ......................................................................................................................................................................................................

Registreringsnr.: .......................................... Størrelse (antall fot/meter): ...................... Ca. dybdegående (cm): ....................

Evt. andre opplysninger: ..........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

Undertegnede medlem av foreningen «Sandvika vel» erklærer herved at jeg som båtplasshaver
aksepterer medlemskap i havneforeningen «Sandvika vels båthavn» og derved vedtar de til enhver tid
gjeldende vedtekter for foreningen, samt at jeg etter beste evne vil rette meg etter de instrukser og
andre beslutninger som fattes av havnestyret i foreningen.

Jeg forplikter meg til å betale den årskontingent til havneforeningen som årsmøtet fastsetter og til å
opprettholde mitt øvrige medlemskap i foreningen Sandvika vel så lenge jeg er medlem av havne-
foreningen. Jeg er inneforstått med at jeg i tillegg til kontingentbetaling, plikter å bistå foreningen med
praktisk dugnadsarbeid på havneområdet (eventuelt betale fastsatt kompensasjon for fritak for
dugnadsplikt).

Som medlem av havneforeningen har jeg rett til å påvirke beslutninger ved stemmerett på årsmøter
samt ellers fremme mine krav innenfor foreningens organer, såvel som at jeg kan velges til å inneha
tillitsverv i foreningen.

Sted/dato: ...................................................................... Underskrift: ....................................................................................................



Vedtekter 
1. Sandvika vels båthavn er en ideell og økonomisk

fristilt organisasjon underlagt Sandvika vel.

2. Båthavnas formål er å forvalte gnr. 15, bnr. 113, eid
av Stange kommune til beste for så vel medlem-
mer av båthavna som velets øvrige medlemmer.

3. Som medlem kan opptas enhver som har betalt
kontingent til velet samt betaler den kontingent års -
møtet for båthavna fastsetter.

4. Sandvika vels båthavn ledes av et styre valgt av
årsmøtet. Styret består av leder, kasserer, sekretær
og styremedlem. Styremedlemmet som ikke skal
være medlem av båthavna, utnevnes av styret i
Sandvika vel. De øvrige verv fordeles blant båt-
havnas medlemmer.

På årsmøtet skal det også velges:
a) 1 varamann til styret
b) valgkomité bestående av 2 personer

Samtlige verv velges for 1 år av gangen. Ethvert
medlem har adgang til å bli fritatt for valg så lang
tid som det har fungert.

Havnestyrets forvaltning gjelder oppsyn, vedlikehold
og daglige drift av havna til beste for plasshavere og
øvrige medlemmer. Til havna regnes også grønt-
arealer på tomta.

Kontakten med offentlige instanser og naboer til
området fremmes i alminnelighet gjennom
Sandvika vels styre, men havnestyret kan gis full-
makt i enkeltsaker hvor det er hensiktsmessig at
det selv fremmer disse.

5. Ordinært årsmøte avholdes innen 15. februar og
minst 14 dager før Sandvika vels årsmøte. Års -
møtet kunngjøres med minst 14 dagers varsel.
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må
sendes til styret innen 8 dager før møtet.

Stemmerett har alle som har ordnet sin medlems-
kontingent samt styremedlemmet valgt av
Sandvika vel.

Til behandling på årsmøtet skal framlegges: 
Årsmelding, revidert regnskap, forslag til medlems-
kontingent for året, eventuell kompensasjon for
fritaking fra dugnader, innkomne forslag og valg.

6. Ekstraordinært årsmøte holdes så ofte styret finner
det nødvendig eller når minst en fjerdedel av med-
lemmene forlanger det. Dagsorden kunngjøres

samtidig med innkallelse til ordinært eller ekstra-
ordinært årsmøte.

7. Regnskapet følger kalenderåret. Revisor er Sand-
vika vels kasserer eller en annen velstyret velger.

8. Søknad om tildeling av båtplass skal være skriftlig.
Styret plikter å bekrefte mottak av søknader skrift-
lig. Bekreftelsen skal inneholde opplysning om at
søknaden har en gyldighet på 3 år regnet fra
bekreftelsens dato. Det skal videre vedlegges 1
eksemplar av vedtektene samt instruks for båt-
havna.

Søker skal varsles skriftlig når ovennevnte 3-årsfrist
går ut. Etter at 3-årsperioden er passert må even-
tuell ny søknad sendes.

9. Tildeling av ledige plasser foretas etter ansiennitet
som medlem av Sandvika vel. Tilbud om plass samt
eventuell aksept av tilbud skal sendes skriftlig.

Hvis det er ledig(e) plass(er) og ingen venteliste, kan
paragraf 3 settes til side og plassen leies ut for
sesongen til båteier utenfor velets område.

10. Kun medlemmer av båthavna kan ha båtplass.
Tildelt båtplass, som gjelder for hel sesong, kan kun
benyttes av båt en selv disponerer. Tildelt plass er
akseptert ved retur av underskrevet vedtekt.

11. Frasigelse av båtplass skal være skriftlig og må
være meldt styret innen 31.12.

Tar styret tilbake en båtplass som følge av mang-
lende kontingentbetaling eller andre forhold
(brudd på disse vedtekter eller alvorlige og gjen-
tatte brudd på båthavnas instrukser), skal beskjed
om opphøret meddeles medlemmet skriftlig og
rekommandert.

12. Medlemmer av båthavna plikter å møte til dugnad
med mindre annet er avtalt med styrets leder. 
Årsmøtet kan fastsette økonomisk kompensasjon
for fritaking fra dugnad.

13. Sandvika vels båthavn skal innbetale en årlig godt-
gjøring/utføre tjeneste for Sandvika vel.
Godtgjøringen som bl.a. skal være en betaling for
de tjenester Sandvika vel måtte bistå båthavna
med, fastsettes i fellesskap av dette styret og styret
i Sandvika vel.

Godtgjøringen pr. båtplass skal under enhver
omstendighet ikke utgjøre mer enn 25% av ordinær

Vedtatt av Sandvika vel 20.02.1995,  revidert 29.02.1996



1. Styret i Sandvika vels båthavn har til enhver tid
rett til å flytte båtene i samråd med plasshaverne
til en annen plass, hvis dette skaper fordeler for
havna totalt sett.

2. Sandvika vel og havnestyret fraskriver seg alt
ansvar for skader som kan bli påført båter og
utstyr i havna.

3. Bøyer og tauverk må holdes av båteieren selv.

4. Enhver båt på området skal være registrert hos
havnestyret. Det tillates inntil én lettbåt (jolle e.l.)
for hver båtplasshaver i tillegg til fortøyd båt i
havnebassenget.

5. Leiesesongen følger kalenderåret. Kontingenten
må betales ved forfall, hvis ikke opphører leie-
forholdet. Styret skal sende rekommandert mel-
ding dersom et medlem blir fratatt plassen.

6. En båtplass kan ikke stå ubenyttet utover en
sesong. Søknad om leie utover dette må sendes
skriftlig til styret.

7. Båteierne plikter selv å se etter sin båt og for øvrig
ta hensyn til naboer og andre båteiere i havna.

8. Vinterlagring av båter på havneområdet er ikke
tillatt (gjelder ikke lettbåter).

medlemskontingent for Sandvika vel. Godtgjøringen
reguleres hvert 3 år; 1. gang i 1998.

14. Forandringer i, eller tilføyelser til disse vedtektene
kan bare skje på et årsmøte for Sandvika vel og
krever minst to tredjedels flertall av frammøtte
stemmeberettigede medlemmer. 

Dersom styret i Sandvika vels båthavn ikke retter
seg etter vedtak fattet av årsmøtet i Sandvika vel,

kan årsmøte eller ekstraordinært årsmøte legge
ned organisasjonen dersom minst to tredjedeler av
de frammøtte stemmeberettigede medlemmene
krever dette.

Ved opphør eller nedlegging av Sandvika vels båt-
havn faller forvaltning og administrasjon av havna
samt alle organisasjonens midler tilbake til
Sandvika vel.     

Instruks Vedtatt av havnestyret, mai 1996


