
 

 

VEDTEKTER FOR VIKLAND BRYGGE SA 
 

I. NAVN OG FORMÅL 
 

§ 1 
Andelslagets navn er Vikland Brygge SA, og dens initialer er VBSA.   
 

§ 2 
VBSA’s formål er å eie og drifte brygger og utstyr som er nødvendig for å drive 
bryggen ved Vikland i samsvar med andelseiernes felles interesser.  
Grunnen eies av Modum Kommune. 
VBSA skal: 

 skape og vedlikeholde et godt båtmiljø i en sikker båthavn 

 arbeide for en god båtkultur i Tyrifjorden 

 samarbeide med lokale myndigheter for å løse aktuelle oppgaver innen 
rammen av formålet 

 
VBSA skal videre følge utviklingen nøye og ta opp oppgaver hvis løsningen antas å 
være til andelseiernes gavn. 
 

II. EIERSKAP 
 

§ 3 

 Foretaket er et samvirkeforetak av andelseiere i Modum kommune, med 
vekslende antall andelseiere. 

 Antall andelseiere begrenses av antall båtplasser ved andelslagets brygge 
ved Vikland. 

 Såfremt andelslaget blir utvidet med flere andelseiere, fastsetter årsmøtet 
størrelsen på prisen på ny båtplass. 

 Andeler/båtplasser kan fritt selges/overdras. 
 Selger plikter å melde overdragelsen skriftlig til styrets leder omgående. 
 Andelseierskap er obligatorisk for alle som innehar andeler/båtplass.   
 Hver andel tilsier én stemme under årsmøter.  

 
§ 4 

Andelseiere som ved sin oppførsel vekker anstøt og forargelse eller virker til skade 
for VBSA, kan av styret, etter gitt varsel, ekskluderes og pålegges salg av 
andelen/båtplassen.  Eksklusjon kan innankes for årsmøtet. 



 

 
III. KONTINGENT 

 
§ 5 

Årskontingenten følger kalenderåret, den forfaller til betaling 30. april, og må være 
innbetalt innen 20. mai. Oversittes fristen, kan styret, etter gitt varsel, stryke 
vedkommende som andelseier, jfr. § 4. 
 

§ 6 
Årskontingent bestemmes hvert år av årsmøtet 

 
 

IV. ANDELSLAGETS ORGANER 
 

§ 7 
VBSA’s administrative organer er; 
 
1. Årsmøtet 
2. Styret 
3. Bryggeformann 
4. Evt. andre komiteer 

§ 8 
Årsmøtet er VBSA’s øverste myndighet og avholdes hvert år innen mars måneds 
utgang.  Andelseierne innkalles med 4 ukers skriftlig varsel, hvor dokumenter med 
dagsorden, styrets beretning og revidert regnskap følger vedlagt. 
 

§ 9 
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende innen 14 dager 
før årsmøtet. 
 

§ 10 
Det ordinære årsmøtet skal behandle; 
 

1. Styrets årsberetning 
2. Regnskap, fremlagt i revidert stand 
3. Fastsettelse av kontingent 
4. Evt. innkomne forslag 
5. Budsjett  
6. Foreta valg av styre, revisor og valgkomite. 

     
 
Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er innkalt overensstemmende med § 8. 
Vedtak gjøres med alminnelig flertall med mindre vedtektene bestemmer annerledes. 
Ved stemmelikhet anses et forslag forkastet.  



 

For å bli valgt inn i styret må en kandidat ha minst halvparten av de avgitte stemmer. 
Hvis ikke, holdes bundet omvalg mellom de 2 kandidater som har oppnådd flest 
stemmer. 
 

§ 11 
Styret består av leder, nestleder, sekretær, kasserer, bryggeformann og et 
styremedlem. Styrets leder har dobbeltstemme. 

Styret velges på årsmøtet, slik at 3 styremedlemmer er på valg annet hvert år.  
Styreleder og nestleder er på valg hver sin gang. 

Valgkomiteen skal bestå av 3 andelseiere og skal levere sin innstilling til årsmøtet 
gjennom styret. 

Alle valg skjer for 2 år av gangen. 

§ 12 
Da VBSA ikke har daglig leder, er det styret som har den administrative myndighet 
og representerer foreningen utad. 
  
Styret holder møter så ofte det finner det nødvendig, minimum et forberedende møte 
før årsmøtet. Styret skal framlegge for det ordinære årsmøte beretningen om 
virksomheten og revidert regnskap.  
 
Regnskapsmessig årsoverskudd blir stående på VBSA’s bankkonto. 
 
Styret er beslutningsdyktig når leder, evt. nestleder og minst 3 styremedlemmer er til 
stede. 
 
 

V. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 
 

§ 13 
Styret kan, når det finner det nødvendig, og skal, når minst 1/3 av andelseierne 
forlanger det, innkalle til ekstraordinært årsmøte. Innkallingen skal skje skriftlig med 
14 dagers varsel og med angivelse av hvilke saker som skal behandles. 
 
 

VI. BÅTPLASS 
 

§ 14 

 Bryggeformann fordeler og evt. tilpasser båtplassene hvert år.  
 Båtens plassering på bryggen skal til enhver tid bestemmes av type båt og 

størrelse. Størrelsen på båtene skal ikke overskride 8,0 m lengde og 2,9 m 
bredde. 

 En andelseier kan ikke eie mer enn 2 båtplasser/andeler. 



 

 Fremleie kan skje og må avtales med bryggeformann.   

 
 

§ 15 
Hver andelseier/båteier som benytter seg av bryggeanlegget har forsikringsplikt og 
må ha minimum ansvarsforsikring. 
 
VBSA har intet ansvar for skader på båter m/tilbehør eller tyverier av disse liggende 
ved andelslagets brygge. 
 
Den enkelte andelseier/båteier er selv ansvarlig for fortøying etter anvisning fra 
bryggeformann/styret. 
 

VII. DIVERSE 
 

§ 16 
Innmelding eller utmelding av en krets, et forbund eller sammenslutning med en 
annen organisasjon må behandles av årsmøtet og kan bare vedtas med 2/3 flertall. 
 

§ 17 
Forslag til endring av eller tillegg til disse vedtekter forelegges årsmøtet gjennom 
styret innen en frist som er nevnt i § 9 foran. Vedtak må fattes med 2/3 flertall. 
 

§ 18 
Oppløsning evt. salg av Vikland Brygge SA kan kun skje ved vedtak på ordinær 
generalforsamling etter at saken har vært utsendt til andelseierne med innkallingen. 
Vedtaket om oppløsning evt. salg må ha 2/3 flertall - etter innstilling av det sittende 
styret. 
 
Ved oppløsning eventuelt salg skal aktiva gjøre opp VBSA’s eventuelle 
gjeld/kostnader.   
VBSA’s netto formue fordeles til andelseierne etter omsetning siste år.  Omsetning er 
i denne sammenheng å forstå som innbetalt årskontingent. 
 
 

     
 
 
 


