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1. KONTINGENTER – Besluttes av årsmøte ihht. § 14.1, i vedtektene
Innmeldingsgebyr

kr.

300,-

Medlemskontingent pr. år.
Hovedmedlem
Hustandsmedlem
Medlem over 67 år

kr.
kr.
kr.

500,250,250,-

Årskontingent til Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) bestemmes av Båttinget og betales
samlet til KNBF på grunnlag av antall belagte havneplasser i TBF’s anlegg § 14.3.
For tiden kr.120,- pr. plass.
2. INNSKUDD
Ved tildeling av båtplass betales innskudd ihht. § 14.3. Beløpet er fastsatt av styret og angir hva
den tildelte i plass i den aktuelle havn koster. Ved oppsigelse av båtplassen tilbakebetales dette
uavkortet og uten renter. Tilbakebetaling skjer i henhold til vedtektene.
3. VIDERETILDELING (HERETTER BENEVNT FREMLEIE) KORTIDSTILDELING AV
HAVNEPLASSER
All form for fremleie av havneplass skal skje gjennom TBF og administreres av foreningen i
henhold til vedtekter. Satser for fremleie fastsettes av styret. Fremleietakeren betaler til TBF en
andel av vedlikeholdskostnader tilsvarende 15 % av vedlikeholdskostnader for den aktuelle
havneplassen, regnet i hele måneder. Andel vedlikeholdskostnader betales på forskudd.
Fremleier får refundert havneleie for den tid båtplassen har vært fremleid med utgangspunkt i
innbetalt årlig vedlikeholdskostnad til TBF. Fremleieordningen begrenses til maksimum to år.
Kortidstildeling av havneplasser.
Korttidstildeling av havneplass kan tilbys så fremt det er ledige båtplasser.
Kortidsbrukeren må være medlem av Trondheim Båtforening.
Ingen kan kreve å få tildelt eller beholde en bestemt plass når kortidsbrukerforhold inngås
eller opphører med overgang til fast plass.
Korttidstildeling kan aksepteres for en periode på maksimum seks måneder.
Kortidsbrukeren betaler til TBF andel av vedlikeholdskostnader tilsvarende 15 % av
vedlikeholdskostnader for den aktuelle havneplassen, regnet i hele måneder.
Andel vedlikeholdskostnader betales på forskudd.

4. INNSKUDD OG ANDEL VEDLIKEHOLDSKOSTNADER FOR HAVNEPLASSER I
TRONDHEIM
Innskudd alle havner i Trondheim: Kr. 30.000. Gjeldende fra 1. april 2012.
Andel vedlikeholdskostnader pr. år med bredde inntil:
2,0 m
2,5 m
3,0 m
3,5 m

kr 3 000,kr 3 820,kr 4 550,kr 5 270,-

4,0 m kr 6100,4,5 m kr 7 550,5,0 m kr 10 030,-
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OBS!
For havneplass i Dokkbassenget tilkommer det en leie til Solsiden Brygge AS i tillegg til
andel vedlikeholdskostnader til TBF. Kontakt kontoret for nærmere informasjon.
Båter som må ha havneplass bredere enn 5,0 meter i byen må ligge i havn for langs
liggende båter eller havneplass tilpasses.
Andel vedlikeholdskostnader for langs liggende er kr. 800,- pr. påbegynt meter.
I tillegg til båtens lengde skal det være tilstrekkelig avstand til båt foran og bak.
Nødvendig plass vurderes av administrasjonen
Vannscootere i havneanleggene i byen betaler innskudd og andel vedlikeholdskostnader etter
2,0 meter båtplass.
INNSKUDD OG ANDEL VEDLIKEHOLDSKOSTNADER GRILSTAD SMÅBÅTHAVN.
Bredde er tilgjengelig vannspeil
Innskudd Grilstad:
3 meter bredde med 6 m utrigger og fortøyningsbom
4 meter bredde med 8 m utrigger og fortøyningsbom
5 meter bredde med 10 m utrigger og fortøyningsbom
6 meter bredde med 12 m utrigger
2 meter bredde med 5 m fortøyningsbommer. Vannscooter.
3 meter bredde med 6 meter fortøyningsbommer, ikke utrigger
og uten strøm. Plassene kan også korttidstildeles og reguleres
i henhold til pkt. 3; kortidstildeling av havneplasser.

kr. 49.500,kr. 71.500,kr. 93.500,kr. 148.500,kr. 22.000,kr. 38.500,-

Båter med lengde over 15 meter kan dessverre ikke få plass i Grilstad Småbåthavn.
Priser andel vedlikeholdskostnader.
2 m kr. 2.580,- Vannscooter. Drivstoffbrygga.
3 m kr. 5.690,4 m kr. 7.760,5 m kr. 11.380,6 m kr. 15.520.Generelt
Tildelingsperioden for båtplass er fra 1. april og 12. mnd. Tildeles plass etter 1. oktober
betales andel vedlikeholdskostnader pr. mnd. frem til 1. april. Tildeles plassen mellom 1. april
og 1. oktober (sesong) betales full andel av vedlikeholdskostnadene.
Medlemskap i Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) er inkludert i andel vedlikeholdskostnader
for alle som er tildelt fast båtplass.
Innbetalt andel av vedlikeholdskostnader refunderes ikke
Andel vedlikeholdskostnader kan indeksreguleres årlig i henhold til KPI pr. 1. april.
Tolvmånedersvekst, inflasjon.
En båtplass kan overføres til arvinger ved fremleggelse av skifteattest.
Medlemskap og eller ansiennitet kan ikke arves.
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STRØM
Strømforbruk i alle havner faktureres med kr. 1,30 pr kwh.

5. GEBYRER
Gebyr for bytte av havneplass kr. 350.
6. LEIE AV ARBEIDSBÅT. FOR MEDLEMMER
Lastekapasitet 1000 kg. og 10 personer
Oppstart – rigging – minstepris
kr. 625,Timepris leie av båt med mannskap inkl. diesel kr. 1500,-

7. PARKERING GRILSTAD SMÅBÅTHAVN
Vedr. parkeringsordningen. Se styrende dokument nr. 08. Parkering Grilstad Småbåthavn.
Årsabonnement kan kun kjøpes av medlem som har fått tildelt fast plass og betalt innskudd, jf.
punkt 2 og 4 ovenfor. Årsabonnement gjelder i ett – 1 år fra den dato faktura er betalt og til det
sies opp skriftlig til TBF. Ved et årsabonnement kan du parkere så lenge og ofte du ønsker.
For de som parkerer uten avtale påløper det en parkeringsavgift pr. time på kr. 20 inkl. moms
hele døgnet etter de første 20 minutter som er gratis.
Minstepris som påløper etter 20 minutter er kr. 20. Ved timebasert parkering påløper
også et fakturagebyr.
Prisliste for parkering på Grilstad Småbåthavn.
Årsabonnement:
kr. 2.000.- inkl. moms. Faktureringsgebyr kommer i tillegg.
Timesbasert parkering
kr.
20.- inkl. moms. Faktureringsgebyr kommer i tillegg.
Mnd.ab. pr. mnd.
kr. 650.- inkl. moms. Faktureringsgebyr kommer i tillegg.
Innbetalt beløp refunderes ikke.
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