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Vedtekter 

 

Foreningens navn: 

 Foreningens navn er Døvik Båtforening. Forkortes til DBF. 

 DBFs webside er: www.dbf-porsgrunn.com 

 

§1 Formål og hensikt 

1.1 Formål 

Foreningens formål er på dugnadsbasis å skaffe medlemmene trygge havne og opplags-

plasser for fritidsbåter. 

Foreningen skal fremme dette gjennom å forestå drift, vedlikehold og utvikling av eien-

dom og anlegg på Hasler i Porsgrunn kommune. 

Foreningen har ikke erverv til formål og driften skal baseres på frivillig arbeide, solida-

risk ansvar og dugnadsånd. 

1.2 Hensikt 

Vedtektene skal sikre at styret ivaretar foreningens funksjoner helt og fullt. Styret skal ha 

kontroll med foreningens funksjoner, også styremedlemmenes håndtering av instrukser 

og arbeidsoppgaver som er tillagt dem i foreningens vedtekter. Dette omfatter også an-

svar for underordnede komiteer og utvalg, både økonomiske og administrative forhold. 

§2 Omfang 
Vedtektene er overordnet alle prosedyrer og instrukser som er vedtatt i fo-

reningen 

Instrukser utarbeides, vedtas og iverksettes av styret i henhold til vedtek-

tene. 

 

§3 Eiendomsrett 

 Samtlige aktiva i foreningen eies av Døvik båtforening (DBF) 

 

 3.1 Bruksrett 

 Medlemmer kan tildeles bruksrett til en båtplass. Tildeling skjer etter ansiennitetsprinsip-

pet og administreres av DBFs styre.  

   

 3.2 Fondsmidler 

 Investeringsfondet har til formål å dekke foreningens utgifter i forbindelse med: 

 Skader, nyinvesteringer og fornyelse av anlegget som skyldes elde og slitasje. 

 Generelt vedlikehold skal ikke dekkes av fondsmidler. 

  

§4 Medlemskap 

4.1 Medlemskap 

DBFs styre administrerer hvem som kan opptas som nytt medlem i foreningen. 

Medlemmet må være myndig og bosatt i Porsgrunn eller Skien kommuner og arbeide for 

foreningens interesser og formål. Medlemskapet følger kalenderåret. Denne bestemmel-

sen har ikke tilbakevirkende kraft. 

4.2 Erstatning 

http://www.dbf-porsgrunn.com/
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Medlemmer kan ikke reise økonomisk erstatningskrav mot foreningen for skader på båt 

eller utstyr eller reise krav mot styremedlemmer for disposisjoner som er gjort i henhold 

DBFs vedtekter. 

 

4.3 Personalia 

Medlemmene er ansvarlig for at endringer i adresse, mobiltelefonnummer og eventuell e-

postadresse snarest meldes skriftlig til DBF for vedlikehold av databasen. Det samme 

gjelder ved bytte av båt og ved utlån av plass. Forhold som oppstår på grunn av med-

lemmets unnlatelse i å følge opp dette er medlemmets ansvar. 

Båten skal være registrert på båtplassbruker og kopi av båtkort skal leveres leder for 

Bryggekomite. 

 

4.4 Dugnad 

Styret fastsetter årlige planer for dugnader i havna. Dugnadsarbeidet er et hovedelement i 

foreningens formål og arbeidsform. Vedvarende unnlatelse av å møte regnes som brudd 

på §4.9. 

 

4.5 Nyinnmeldt 

Ved innmeldelse skal medlemmet informeres om foreningens vedtekter og instrukser og 

hvor de finnes på DBFs hjemmesider. Det er medlemmets ansvar å sette seg inn i disse. 

 

4.6 Antall medlemmer 

DBF kan ikke ha flere en 240 medlemmer. Styret skal påse at medlemstallet holdes på et 

slik nivå at det er rom for eventuelle overdragelser av medlemskap i henhold til §4.7 uten 

at det maksimale medlemstallet overskrides. 

 

4.7 Overdragelse 

Medlemskap med bruksrett i DBF kan overdras til medlemmets nærmeste pårørende etter 

regler gitt av årsmøtet.  

Medlem med bruksrett som overdrar denne kan fortsette som medlem men starter på nytt 

med ansiennitetsoppbygging. 

 

4.8 Utmeldelse 

Utmeldelse må skje skriftlig. Ved utmeldelse gjelder kontingent betaling for helt påbe-

gynt år, andre leier/avgifter pr. år. For medlem med bruksrett kan medlemskapet ikke 

opphøre før bruksretten er overdratt til et nytt medlem eller innløst av foreningen. 

 

4.9 Utestengelse 

Bestemmelsene under dette punktet er en selvdømmeklausul!                       

Medlemmer som med sin oppførsel/adferd vekker anstøt og forargelse eller virker til ska-

de for foreningen, unnlater å etterleve foreningens vedtekter og instrukser eller misbruker 

sin tillit til personlig vinning, volder skadeverk, begår økonomiske mislighold eller bru-

ker fellesskapet til andre formål enn bestemt av foreningens vedtekter og instrukser kan 

av styret utestenges fra foreningen. Utestengningen skal meddeles ved rekommandert 
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brev. Medlem som er utestengt av styret, må straks forlate foreningen og mister sitt med-

lemskap. Tildelt båtplass fraflyttes innen 14 dager, og fullt oppgjør partene imellom fin-

ner sted umiddelbart. 

Utestengelse kan klages inn for nærest påfølgende årsmøte, etter å ha levert skriftlig kla-

ge til styret senest 3 uker før dette avholdes. Det utestengte medlem har møterett og taler-

ett ved klagebehandlingen på årsmøtet  

 

4.10 Æresmedlemskap. 

Medlemmer som har gjort en ekstraordinær innsats for foreningen, kan etter enstemmig 

innstilling fra styret innvoteres som æresmedlem av årsmøtet. Æresmedlem er Døvik Båt-

forenings høyeste utmerkelse. 

Æresmedlemmer betaler ikke kontingent og er fritatt for dugnad, men har alle medlems-

rettigheter. 

 

§ 5 Årsmøtet 

5.1 Årsmøteinnkalling 

Årsmøte er foreningens øverste myndighet, og avholdes hvert år senest innen ut-

gangen av mars måned. 

Medlemmene innkalles med 4 ukers varsel ved e-post og SMS. Saksdokumentene 

legges ut i hytta og på websiden 7 dager forut for årsmøtet.             

Vedtektsaker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende innen 1 februar.  

 

5.2 Dagsorden 

Årsmøtet skal behandle: 

Godkjennelse av forretningsorden 

Valg av møteleder, referent og protokollvitner 

Styrets beretning 

Regnskap, revisjonsberetning og budsjett for påfølgende år, samt 

fastsettelse av styrets godtgjørelse. 

Fastsettelse av kontingent, leier og gebyrer samt regulering av ver-

dien av havneanlegget 

Styrets forslag 

Innkomne forslag 

Valg 

 

5.3 Møteledelse 

Årsmøtet ledes av en møteleder og protokollføres av en referent. Disse to velges av års-

møtet. Videre skal det velges to medlemmer til å undertegne protokollen.  

Møteleder og referent bør fortrinnsvis ikke være medlemmer av styret eller dets komiteer. 

Referat fra årsmøtet gjøres kjent for medlemmene på webside, og eller på annen tydelig 

måte i foreningens hytte. 

 

5.4 Valg 

Årsmøtet velger et styre til å forestå foreningens drift. Styret består av: 
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Leder  

Nestleder 

Sekretær 

5 styremedlemmer, som hver leder en av foreningens 5 arbeidskomitéer.  

Leder, nestleder, sekretær og styremedlemmer velges for to år om gangen, slik fordelt at 

det hvert annet år fratrer 4 personer. Leder og sekretær skal ikke være på valg samtidig 

 

Valgkomité på to medlemmer velges etter innstilling fra styret for to år om gangen. 

Revisor velges for to år om gangen. 

Komitemedlemmer utpekes av styret. 

For alle verv gjelder at det tillates benkeforslag på årsmøtet. 

Krever minimum 5 medlemmer lukket valg, skal avstemningen foregå skriftlig Alle med-

lemmer har plikt til å motta valg, men kan frabe seg valg for like lang tid som vedkom-

mende har hatt styreverv. 

 

5.5 Stemmeregler 

Endringer av vedtekter kan bare vedtas av årsmøtet. Forslag til vedtektsendringer må 

være styret i hende senest 1. februar. Ved votering har kun medlemmer med bruksrett 

stemmerett, og forslaget må oppnå 2/3 flertall av de fremmøtte.   

Alle voteringer ut over dette avgjøres ved simpelt flertall. Hvert frammøtt medlem har en 

stemme. Medlemmer kan gi stemmefullmakt til ektefelle/partner eller samboer. Det er ik-

ke mulig å stille med stemmefullmakt for andre medlemmer. 

 

5.6 Ekstraordinært årsmøte 

Styret kan når det finner det nødvendig, eller når 1/3 av medlemmer med bruksrett for-

langer det ved skriftlig melding til styret, innkalle til ekstraordinært årsmøte.  

 

§6 Kontingent, omkostninger og avvikskostnader 

6.1 Betaling av kontingent m.v. 

Årskontingent, leie og omkostninger betales pr. kalenderår. Faktura sendes ut 14 dager 

før betalingsfrist som er 1. mars hvert år. Medlem er ansvarlig for selv å følge opp at be-

talingsfristen overholdes og aktivt etterlyse faktura dersom denne ikke er kommet henne/ 

ham i hende i tide. Krav som ikke blir betalt medfører at medlemmet blir utestengt i hen-

hold til §4.9. 

Ved alle typer avvik fra krav i DBFs regelverk kan det ilegges avvikskostnader. Det vil 

alltid bli lagt til omkostninger når innbetalingsfrist for kontingent ikke overholdes. Nær-

mere regler og priser er gitt i DBF-002 Hovedinstruks, avsnitt 9.  

Har medlemmet problemer med oppgjør, kan man søke styret om en tidsavgrenset ord-

ning. 

Misligholdte fordringer skal rentebelastes.  

Utestående fordringer mot medlemmene kan motregnes før oppgjør av aktiva finner sted 

ved utmeldelse eller utestengelse fra DBF. 
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6.2 Fastsettelse av kontingent m.v. 

Kontingent, leie, avviks- og omkostnings-satser fastsettes av årsmøtet. De til en-

hver tid gyldige satser og betingelser er oppført i DBF-002 Hovedinstruks. 

 

§7 Medlemsmøter. 

Styret innkaller til medlemsmøter etter behov. 

Innkalling til møter skal skje med minst en ukers varsel. Innkallingen skal ha saksliste og 

det skal gå tydelig fram dersom viktige saker vil bli lagt fram på møtet.  

 

§8 Oppløsning. 

Oppløsning av Døvik båtforening må ha enstemmig tilslutning av foreningens medlem-

mer med bruksrett. Fremmes det forslag om oppløsing av foreningen, skal saken sendes 

ut på høring. Styret skal innkalle til ekstraordinært årsmøte tidligst to måneder etter at sa-

ken er oversendt medlemmene. 

Er det enstemmig tilslutning for oppløsning blant medlemmer med bruksrett skal det 4 

mnd. senere innkalles til nytt ekstraordinært årsmøte. På dette møte har alle medlemmer 

lik stemmerett. 

Er det på møtet 2/3 flertall for oppløsning blant de fremmøtte, oppløses foreningen. Etter 

at de økonomiske fordringer mot foreningen er dekket skal resten av foreningens aktiva 

tilfalle formål innenfor båtlivet etter årsmøtets nærmere bestemmelse. Foreningens med-

lemmer har ikke rett til å motta noen del av foreningens likvidasjonsutbytte. Foreningens 

midler kan ikke tilfalle ervervsmessige formål. 

  


