STATUTTER
FOR

HELLVIK SKOGS BAD
Vedtatt på ekstraordinær
generalforsamling i Helvik Skogs Vel
den 6. mars 1934

§1.
Interessentskapet Helvik Skogs bad er en underavdeling av Helvik Skogs Vel.
§2.
Interessentskapet er av Helvik Skogs Vel
overdratt bruksretten til Helvik Skogs Vel’s
strandtomt i Ursvikbukten og er eier av det på
denne tomt opførte badehusanlegg, samt moloen
med båtplasser.
§3.
Bare medlemmer av Helvik Skogs vel kan være
medlemmer av Interessentskapet.
For å bli medlem av Interessentskapet må der
betales inntredelsesavgift (interesseandel), hvis
størrelse fastsettes av general-forsamlingen efter
styrets innstilling.
§4.
Ethvert medlem av Interessentskapet har
bruksrett til et avklædningsrom, og får utlevert et
interessebevis lydende på navn,rummets
nummer samt vedkommende eiendoms gårdsog bruksne. Ved eventuelt salg av eiendommen
overgår bruksrett og interessebevis til den nye
eier på det i §3 nevnte vilkår, forutsatt salg til en
privatperson (ikke sammenslutning).
Sådan
overdragelse må godkjennes av styret.
§5.
Overdragelse av bruksretten på annen måte kan
bare finne sted med styrets samtykke.
§6. (Utgått)
Leieboere hos Interessentskapet medlemmer
betaler en avgigt av kr. 5,00 for sommeren pr.
hustand for benyttelse av badet. Denne avgift
anvendes i sin helhet til badets utbedring og
vedlikehold.

§7.
Medlemmene av Interessentskapet er forpliktet
til å delta i alle påløpende utgifter som styret
finner påkrevet for å holde Interessentskapets
eiendeler i forsvarlig stand.
§8.
Båtplasser ved moloen utleies fortrinsvis til
Hellvik Skogs Vel’s medlemmer. Leieavgiften,
som bestemmes av generalforsamlingen efter
styrets innstilling, tilfaller Interesentskapet og
benyttes til badeanleggets vedlikehold.
§9.
Interessentskapets styre er det til enher tid
fungerende og lovlige valgte styre i Helvik
Skogs Vel. Styret utferdiger ordensregler for
anlegget og påser disse overholdt.
§10.
På generalforsamlingen avgjøres alle saker
vedrørende Interessentskapet ved almindelig
stemmeflertal blandt dettes medlemmer.
§11.
Forandringer i disse statutter samt beslutning
om Interessentskapets opløsning kan kun skje
når minst 2/3 av Interessentskapets medlemmer
stemmer derfor. Ved eventuell opløsning av
Interessentskapet tilfaller alle dettes eiendeler,
således også badeanlegget og moloen,
vederlagsfritt
de
parselleiere
til
hvis
eiendommer avklædningsrummene er tilskrevet
i interessebevisene.

