Havneskjema og avtale mellom medlemmer og
Eidsvåg Båtlag om havneplass

Brygge nr:
fylles ut av båtlaget

Dette er en løpende avtale som for fullverdige medlemmer gjelder inntil Eidsvåg Båtlag eller medlem sier opp
avtalen skriftlig. Korttidsmedlemskapet gjelder fra 1.4 til 31.03. påfølgende kalenderår, og blir normalt automatisk
fornyet forutsatt at medlemmet har båt i havnen. Vedtekter og reglement gjelder før denne avtalen.
Skjemaet skal være fullstendig utfylt.
Innholdet gjelder: (kryss av en eller flere - eller ingen om det ikke er forandringer)

Endringer i eierdata

Endringer i båtdata

Endring i bryggeplass/opplag

Medlemsnr:

Nytt medlem

fylles ut av båtlaget ved reg av nytt medlem

Persondata
Fornavn:

Etternavn:

Adresse
Postnr:

Sted:
Yrke:

e-post:
Telefon priv:

Båtdata

Føds.dato:

Mobil:

Telefon arb:

Motorbåt

Båten er eiet, forsikret og registrert på meg (registreringsplikt i EB).

Båt:

Seilbåt

Oppgitte mål skal være iloa inkl. påmontert utstyr

Registrerings nr:

Båt navn:

største lengde (m):
største bredde (m):

Forsikringsselskap:

Jeg er kjent med at jeg ved salg eller bytte av båt skal melde fra om dette umiddelbart.
Jeg er også kjent med at jeg ved bytte til større båt skal avklare dette med havnesjefen før båten anskaffes.

Bryggeplass/opplag

Vekt (kg):

Jeg ønsker (kryss av en eller flere):

Bryggeplass sommersesong (fra 1.4 -31.10)

Opplag på land (fra opptak til utsetting)

Bryggeplass vintersesong (fra 1.11 - 31.3)

Ikke i havnen om vinteren (fjernes innen 31.10.)
Jeg har brygge nr:

Skal ikke ha båt i havnen ( kun fullverdige medlemmer kan bli passiv )

Tildelt bryggeplass, kan ikke lånes eller leies bort til andre. Om båt er borte fra havnen mer enn to uker, skal dette meldes til havnesjefen.
Vinteropplag på land går etter etter medlemsnr/ansiennitet så langt det er plass. Fullverdige medlemmer har prioritet, og avtalt opplag er bindende.
Endring i opplagsform må varsles skriftlig /e-post til styret innen 1. sept.
Jeg er kjent med/vil sette meg inn i de vedtekter og reglement som gjelder i Eidsvåg Båtlag. Jeg er også kjent med at jeg som fast- eller kortidsmelem selv
er ansvarlig for å holde meg oppdatert med informasjon som ligger på vår hjemmeside/ oppslagstavle i havnen, og må rette meg etter de meldinger som
styret publiserer /sender ut. Jeg er inforstått med at jeg plikter straks å sende ny informasjon om alle endringer i informasjon som er oppgitt i denne
avtalen. Jeg aksepterer at EB deler personopplysninger (navn, adresse, mobil og epost) med medlemmene i form av vaktlister, bryggelister ol. samt med
KNBF (Kongelig Norsk Båtforbund) for fullverdige medlemmer.

Dato:
Registrert/oppdatert i havneregisteret

Sign medlem
For EB/havnesjef

Registrert i bomregisteret
Meldt til vaktsjef
Meldt til kasserer ved nytt medlem etter fakturakjøring ol
Registrert/oppdatert i KNBF (nytt eller endret F-medlem)

Dato/Sign
(signeres når oppdatert)
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