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Rundskriv juni 2013
Til våre medlemmer
Småbåtsesongen er i gang og vi gleder oss.
Styret for Eresfjord Småbåtlag er opptatt av at alle våre medlemmer skal føle seg godt til
rette i laget, og ikke minst føle rettferdighet gjennom at alle blir behandlet likt i h.h. til
ordninger som er vedtatt i de styrende organer, og nedfelt i lagets vedtekter.
Etter styrets mening, er småbåten en viktig kulturbærer. Gjennom gode tiltak og godt
samarbeid, ønsker vi å skape trivsel og fin aktivitet.
For at medlemmene skal være best mulig kjent med hvilke ordninger som gjelder for
havna, vil styret gi følgende enkle orientering:
1. Søknad om båtplass, eventuelle endringer av eierforhold og bruk, skal rettes til styret
skriftlig.
2. Hvis medlem med båtplass går med tanker om å anskaffe større båt enn den som
båtplassen er beregnet for, skal styret bli kontaktet i god tid for å kunne vurdere
mulighetene for en eventuell utvidelse av båtplassen. Situasjonen nå er at havna er
full. Styret ber om forståelse for at det i en slik situasjon er svært vanskelig for ikke å si
umulig, å finne muligheter for en utvidelse av den enkelte båtplass.
3. All bruk av utleieplasser skal klareres med styret.
4. Bryggene skal ikke brukes som lagerplass for utstyr og fiskeredskaper.
5. Adgang til bryggene og havnas oppdrag, er forbeholdt medlemmer med nøkkel.
Denne adgang/nøkkel kan ikke lånes ut til ikke medlemmer.
6. Høytrykksspyler er tilgjengelig for alle medlemmer med nøkkel. Lysthuset er tilgjengelig
for medlemmer med nøkkel til bryggene.
Styret vil ellers henvise til lagets hjemmeside under www.eresfjord.no lag/org, der du
blant annet finner lagets vedtekter.
Skulle du ha spørsmål, så retter du de mot styret ved styreleder tlf.: 908 66 683.
Vi ønsker lykke til med en fin småbåtsommer.
Med vennlig hilsen
Eresfjord Småbåtlag
Styret

