Velkommen til Frognerkilens Båtforening av 1860
For alles trivsel og sikkerhet gjelder følgende reglement i Frognerkilen:
Generelt:
Havnen er betjent i sommersesongen, traller og sanitæranlegget er tilgjengelig i samme periode.
 Det skal være alminnelig ro fra kl. 23.00 til 07.00
 Ved innseiling mellom bryggene skal fart holdes under 3 knop.
 Kjøretøy må ikke parkeres til hinder for øvrige medlemmer eller drift av havnen.
Kjøring på gangvei er strengt forbudt, dette bøtelegges av politiet og kan medføre tap av havneplass.
 Grill og annen bruk av åpen ild er strengt forbudt i hele anlegget og om bord i båt i havnen.
 Foreningens ansatte kan ikke bistå medlemmer med private tjenester, eller utlån av verktøy eller utstyr.
Bryggene:
Alle medlemmer som er tildelt havneplass og deres gjester har adgang til bryggene. Portbrikke kjøpes i havnekontoret.
Ukjente personer skal ikke slippes inn, men henvises til havnevakt.
 Portene skal holdes låst til enhver tid, forsering av portene uten bruk av nøkkel er ikke tillatt.
 Bryggene skal holdes ryddige og rene, vannslanger skal kveiles opp, traller skal trilles tilbake umiddelbart etter bruk,
utstyr skal ikke hensettes på bryggene.
 Sykling og sykkelparkering på bryggene er ikke tillatt, sykler skal låses på land i egnet stativ
 Hunder holdes i bånd
Havneplass:
Tildelt havneplass anses som personlig og kan kun benyttes til egen båt for eget bruk.
 All fremleie og utlån av havneplass eller båt i havnen er forbudt.
 Ved felleseie i båt må det medlem som er tildelt plass være registrert som hovedeier av båten, alle sameiere være
medlemmer i foreningen og sameierskapet være meddelt skriftlig og registrert av foreningen før søknad om havneplass.
 Fravær fra plassen utover 3 dager skal meldes til foreningen (fb1860.no/min side) som da midlertidig disponerer plassen.
Dette gjelder også periodene fra sesongstart til ankomst om våren og fra havnen forlates til sesongslutt om høsten.
 Medlemmer som ikke har tatt plassen i bruk innen 1. juni (fortøyninger skal være montert) plikter å melde fra en uke før
plassen tas i bruk.
 Dersom plassen ikke er en helårsplass skal denne ved sesongslutt være fristilt og ryddet for fortøyninger o.a.
 Nattevakt i havnen anses som del av avtale om sommerleie, velges det å ikke gå faktureres et gebyr ved sesongslutt.
Båt:
Ved sesongstart om våren hentes baugmerke i havnekontoret og festes godt synlig på babord baug. Legges båten med hekken
inn bestilles et ekstra baugmerke som festes på hekken på styrbord side.
 Medlem er ansvarlig for jevnlig tilsyn og oppfølging av egen båt. Medlem er ansvarlig for enhver skade som han eller
hans mannskap/gjester måtte volde på andre båter, bryggeanlegget eller utstyr i havnen. Medlemmet hefter økonomisk for
eventuelle kostnader i forbindelse med nødvendig tiltak for å hindre nevnte skade.
 Det er ikke anledning til å benytte båten som fast bopel i havnen.
 Medlem plikter å holde båten ansvarsforsikret i eget navn, kasko anbefales.
 Som jolle defineres lettbåt inntil 10 fot uten påhengsmotor.
 Joller skal ikke fortøyes til egen båt når denne ligger i båsen.
 For alle båter med total lengde over 11 meter som skal ligge i havnen, skal medlemmet søke styret om havneplass før
båten ankommer havnen. Søknad skal inneholde båtens spesifikasjoner.
Fortøyning:
 For båter opp til 18 fot skal det minimum benyttes 12 mm tau. Større båter skal ha grovere fortøyninger.
 Spring skal benyttes på alle båter.
 Fortøyningene skal avfjæres med strekkavlaster i gummi. Spiralfjærer er ikke tillatt!
Ingen del av båten (baugspryd, pulpitt el.) kan stikke inn over brygga eller utover sjøen på en slik måte at det er til hinder
for andre båteiere.
Bruk av strøm:
All bruk av strøm skal avtales. I sommersesongen kjøpes strøm i havnekontoret. For vintersesongen bestilles strøm sammen
med søknad om plass i boblehavn.
 Landstrømskabel skal være godkjent og uten skjøt mellom båt og uttak på brygge, kabelen må under ingen omstendighet
berøre sjøen. Utstyr som ikke er godkjent for utendørs bruk vil bli fjernet.
 På dagtid kan strøm benyttes til kortere vedlikeholdsarbeid, båteier skal være tilstede i båten når strøm benyttes.
 Vaktene vil frakoble kabler som er tilkoblet uten gyldig oblat.
 Strømforbruk blir kontrollert, forbruk utover avtalte maksimumsgrense medfører frakobling.
 I vinterhavn er lading av batterier kun tillatt når eier er om bord, dette pga begrenset kapasitet og brannfare.
ER DU I TVIL OM NOE? SPØR HAVNEVAKT!
NB! Overtredelse av reglementet vil medføre reaksjoner i h.h.t. § 6 g i foreningens lov.
Foreningen fraskriver seg ethvert ansvar for tyveri, brann eller naturskade samt skader på grunn av strømbrudd
Foreningen forbeholder seg rett til når som helst å endre dette reglement. Se oppdatert versjon på fb1860.no
Frognerkilen, juni 2016

Bjørn Isaksen, leder av havnekomiteen

