TILDELING AV BÅTPLASS OG VAKTER I SESONGEN 2021.

Båtplass
Alle som har blitt tildelt båtplass i SMF’s havn i 2021 har fått dette bekreftet gjennom faktura der
båtplassnummeret gikk fram. Oversikt over båtplasstildeling blir også publisert på renna.no under
«båthavna». Tildelt plass disponeres f.o.m. første utsettsdag (27. mars) t.o.m. siste opptaksdag
(16.oktober). Siste frist for utsett er lørdag 15. mai. Opplagsmateriell skal etter gjeldende regler
fjernes fra opplagsplassen umiddelbart etter sjøsetting. Se for øvrig foreningens vedtekter.
Dersom båtplassen ikke er tatt i bruk innen 1. juni, bortfaller tildelingen og båtplassen går automatisk
tilbake til styret til ny tildeling. Se Vedtektenes pkt. 4 om vaktplikt, refusjon og annen info vedr.
tildeling av båtplass.
Dersom du bytter til en annen båt enn den du pr. 30.11. f.å. søkte for, kan du ikke påregne styrets hjelp
til å skaffe annen båtplass. Du må i tilfelle selv forsøke å ordne dette med andre båteiere, og
ordningen betinger godkjennelse av båtplassjefen.
Vaktordningen
Alle som er tildelt båtplass plikter å delta i vaktordningen. Dette gjelder også eksterne medlemmer.
Det settes ikke opp vakter i juli. Vaktliste for sesongen sendes ut ca. 1. april.
Vakten starter kl. 22.00. Dersom den som skal dele vakten med deg ikke møter opp, ber vi deg melde i
fra til vaktvikar senest kl. 22.15. Før du tilkaller vaktvikar, plikter du å ringe opp vedkommende som
ikke har møtt frem til vakt. Alle vaktmannskaper må være over 18 år, og alle vakter skal være våkne
under hele vaktperioden mellom kl. 22.00 og kl. 06.00.
Dersom du er forhindret fra å møte, må du selv skaffe stedfortreder. I motsatt fall blir man ilagt et
gebyr på kr. 2300,-. Dersom du leier inn en annen stedfortreder enn en av de faste ekstravaktene, er
det ditt ansvar å informere din stedfortreder om vaktenes gjøremål!
Flere detaljer om arbeidsoppgaver og ordensregler finnes på renna.no under «båthavna/vakt» og i
vaktprotokollen i klubbhuset. Husk å kvittere for din vakt og tilhørende arbeidsoppgaver i
protokollen!

Alle som har ærender i båter i vaktperioden mellom kl. 22.00 og kl. 06.00, bes vennligst henvende
seg til vaktene før man går i båten.
Miljø/avfall
Vi minner om at det kun er vanlig husholdningsavfall fra båter som kan kastes i avfallsbeholderne i
havna. Det må ikke forekomme at oljer, filtre, maling, bunnstoff eller annet kastes her. Alt slikt skal
avhendes på offentlig avfallsstasjon, for eksempel i vannverksveien.
Vi oppfordrer alle til å følge med på foreningens hjemmeside www.renna.no. Her finner du dessuten
gjeldende tariffer og vedtekter.

Svelvik, 11.02.2021
Styret

