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  Velkommen til Sanddyna Båtforening 

Foreningens formål er å drive sommerbåthavn og vinteropplagsplass for foreningens 
medlemmer, samt skape et godt båtmiljø på Ljan. 
 
Foreningen er en del av Ljans Vels aktivitetsområde. Sanddyna Båtforening ligger ved 
Ljansbadet. Som medlemmer i båtforeningen kan kun medlemmer av Ljans Vel opptas. 
 
Brygge og bøyeplasser 
 
Sanddyna Båtforenings medlemmer har tilgang til anviste brygge- eller bøyeplasser etter 
ansiennitet. Dette styres og administreres av styret. I tillegg har medlemmene tilgang på 
vinteropplagsplass – også dette er etter visse kriterier og ansiennitet. 
Pt. er det ikke ledige plasser. Ønsker du å stå på venteliste, send en epost til 
styret@sanddyna.no (gjelder kun medlemmer). 
 
Opplagsplass for kajakk etc. 
 
Medlemmene har også tilgang til låsbare plasser til kano/kajakk og joller. Ta kontakt med 
styret for anvisning. Dette gjelder også låsbare skap. 
 
Medlemskap/betaling 
 
Innmeldingskjema finnes på vår hjemmeside og skal benyttes. Medlemskap registreres 
så snart medlemskontingent er innbetalt. Før tildeling av plass og plassering av båt skal 
det meldes fra til styret type båt, nummer på skap osv., og innbetaling av kontingent for 
inneværende sesong samt avgift for plass/skap/opplag osv. skal være innbetalt til 
båtforeningens konto 1607 55 48501. Info om kontingent/avgifter finnes på våre 
hjemmesider. 
 
Merking av båt/utstyr 
 
Alle bøyer, joller/kanoer/kajakker osv skal merkes med navn og telefonnummer, det 
samme gjelder skap. ”Eierløse” båter og bøyer kan bli fjernet uten varsel, og umerkede 
skap vil bli tømt. 
 
 
Kontakt 
Sanddyna Båtforening er basert på frivillighet og dugnad, og all informasjon til 
medlemmene skjer via vår hjemmeside www.sanddyna.no.  Kontakt med styret bør skje 
via e-post styret@sanddyna.no. 
 
Følg med på våre hjemmesider, der finner du informasjon om dugnader og andre 
aktiviteter på og rundt Sanddyna. Deltakelse på dugnader er obligatorisk for alle 
medlemmer – båtplass eller ei. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Styret 
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