ERESFJORD SMÅBÅTLAG
6470 Eresfjord
Info-skriv til våre medlemmer

mai 2014

Vi gleder oss til en ny trivelig småbåtsesong.
Styret for Eresfjord Småbåtlag er opptatt av at alle våre medlemmer skal ha en god følelse av å
tilhøre laget. Rettferdighet ved at alle blir behandlet likt i h.h. til lagets vedtekter og ordninger som
er vedtatt i de styrende organer, er et svært viktig prinsipp for styret.
Eresfjord Småbåtlag er en viktig kulturbærer som gjennom gode tiltak og godt samarbeid, skal
skape trivsel og fin aktivitet.
Styret ønsker at medlemmene skal være best mulig kjent med de forskjellige ordninger som
gjelder for havna.
Følgende områder er det viktig at vi alle kjenner til og etterlever:
1. Søknad om båtplass, eventuelle endringer av eierforhold og bruk, skal rettes skriftlig til
styret. Ved salg av båtplass, har laget forkjøpsrett.
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 og vi har 4 - 5 på vent.
3. All bruk av utleieplasser skal klareres med styret. I h.h. til vedtektene skal laget gjennom
avtale med plasseier, disponere plasser som ikke er i bruk.
4. Bryggene skal ikke brukes som lagerplass for utstyr og fiskeredskaper.
5. Adgang til bryggene og havnas oppdrag, er forbeholdt medlemmer med nøkkel. Nøkkel til
brygger og havnas oppdrag kan ikke lånes ut til personer uten gyldig medlemskap.
6. Høytrykksspyler er tilgjengelig for alle medlemmer med nøkkel. Lysthuset er tilgjengelig
for medlemmer med nøkkel til bryggene.

Årets dugnadsdager:
Lørdag 3. mai – Lørdag 24. mai – Lørdag 21. juni – Lørdag 12. juli
Alle dager kl. 10.30 – 15.00. (Andre dager kan avtales med lagets styre v/ styreleder)
Arrangement:
Lørdag 7. eller lørdag 21. juni – åpent grillarrangement (værforbehold) – blir
annonsert senere.
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
For styret
Mellvin Steinsvoll

