
 

NAUSTREGLEMENT FOR 

 

KLEPPESTØ  BÅTLAG 

 

Vedtatt i Styret 28.10.2015 

 

1. Medlemskap i Kleppestø Båtlag gir rett til 1 opplagsplass i naustet i Hanøy 

ifølge gjeldende ansiennitetsliste. I den grad det er ledig plass i naustet, kan 

husstyrer leie ut opplagsplass til båteieresom ikke er medlemmer i laget. 

 

2. Nauststyrets medlemmer skal ha dekket sine fraktutgifter når de i embets 

medfør må reise til opplagsplassen i  Hanøy. 

 Formannen er fritatt for dugnadstimer. 

 

3. Nauststyrets plikter: 

 

a) Nauststyret skal påse at lagets opplagsplass, båtnaust og materiell til 

enhver tid er i orden. 

Vedlikehold, reparasjoner og forbedringer som det finner nødvendige, 

skal straks rapporteres til båtlagets styre med prisoverslag når det 

gjelder større reparasjoner og nyanskaffelser. Til mindre reparasjoner 

og utstyr bevilger båtlagets styre hvert år en sum som nauststyret 

disponerer. 

 

b) Nauststyret skal i samarbeid med styret fastsette dato, vår og høst, for 

utsetting og opptak av båter. Valgte datoer må nevnes i nauststyrets 

årsmelding. Båteierne må få melding minst 4 uker før opptak og 

utsetting 

  

          c)  Nauststyret fastsetter så plasseringen av de båter som skal stå i 

båtnaustet og på opplagsplassen. Endelig melding om dato skal være 

medlemmet i hende minst 14 dager før opptak/utsetting. 

 

d) Ved opptak og utsetting av båter plikter nauststyret å påse at det er en 

leder og kyndige folk til stede som kan betjene spill og slippvogn. Det 

må sees til at båtene blir forsvarlig plassert og avstivet, dog er det 

båteierens ansvar at båten er forsvarlig avstivet. 

 

e) Det skal være minst 40 cm mellom hver båt 



f) Båtlagets styre, ved kasserer, skal ha melding om alle båter som er i 

vinteropplag og alle båter som er tatt opp ellers, og i hvor lang tid 

båten har stått oppe. 

   

 

g) Nødvendige husregler og ordensregler skal nauststyret gjøre kjent ved 

oppslag i naustet. 

 

h)  

  Nauststyret setter opp årsrapport til lagets årsmøte. 

 

4. Båteierens plikter: 

 

a) På de fastsatte dager for opptak og utsetting, plikter båteierne å hjelpe 

hverandre. 

 

b) Båteieren må selv holde forsvarlige bukker og avstivingsmateriell til 

sin båt.  

 

c) Båteierne skal rydde opp og gjøre rent etter seg og ellers følge 

husreglene. Båteier skal selv fjerne sitt søppel fra naust, både innenfra 

og utenfra. 

 

d) Lagets materiell må behandles forsvarlig og settes på plass etter bruk. 

Egne eiendeler som blir stående igjen i naustet skal merkes med navn. 

   

 

e) De siste 14 dagene før første utsetting om våren må det ikke slipes. I denne 

perioden skal båteierne kunne male og lakke uten risiko for nedstøving. 

 

 

f) For opptak, utsetting og slippsetting av båter utenom de fastsatte dagene, må 

en ha  tillatelse fra nauststyret ved naustsjef. Hvis båteieren i slike tilfeller 

ikke selv har hjelpesmenn med seg som er godkjente av naustsjef, må han 

godtgjøre frakt og arbeidstid (dugnadstimepris) til nauststyremedlem eller 

leid mann som må være tilstede. 

 

g) Båtlaget overtar ikke noe ansvar for eventuelt skade, havari eller brann på  

båteieres båter når de ligger i havnen i Kleppestø eller Hanøy, eller under 

opplag, opptak, utsetting på lagets opplagsplass 



   

   

 

h) De som ikke vil/kan sette ut båten på de fastsatte dagene, må finne seg 

i at båten blir flyttet eller satt på vannet uten at det medfører ansvar for 

de andre båteierne eller båtlaget. 

  

i) Båteieren plikter å lese og å følge de regler og anvisninger som til 

enhver tid gies muntlig fra nauststyret eller er oppslått på veggen i 

naustet. Brudd på bestemmelsene kan føre til bortvisning fra naustet. 

Den i søknadsskjemaet undertegnede erklæring om overholdelse av 

båtlagets vedtekter kommer til anvendelse dersom disse bestemmelser 

brytes. 

 

  

5. Avgifter for opplagsplass og slippsetting fastsettes på årsmøte i laget. 

 Avgifter for vinteropplag forfaller til betaling 15. november. 

 Avgifter for opplag og slippsetting utenom vinteropplag forfaller straks. 

  

 Forøvrig vises til gjeldende vedtekter for Kleppestø Båtlag 

 


