Samarbeidsavtale
mellom
Liland båtforening, på den ene side
og
Evenes kystlag, på den andre siden,
heretter kalt partene.

1. Bakgrunn
Partene har et gjensidig interesseforhold ved at partene er lokalisert i
samme område ved Liland brygge. Denne bakgrunnen gjør klare
avtalemessige forhold nødvendig, samtidig som det kan være
utgangspunkt for utvikling av tiltak til begge parters formål.

2. Formål
Partene har som formål å utvikle samarbeid som er til gjensidig nytte for
begge organisasjoners formål. Partene vil særlig arbeide for å støtte
aktiviteter på og ved Liland brygge, og legge til rette for å dekke
båtfolkets behov gjennom utvikling og bruk av infrastruktur ved Liland
Brygge.
Partene har som felles mål å utvikle et positivt maritimt miljø, og bidra til
å videreutvikle Liland som senter for kystkulturen.

3. Samarbeidsområder
Liland båtforening vil gjennom drift av sitt havneanlegg stimulere til
kystlagets aktiviteter, bl.a. ved informasjon og markedsføring i båtmiljøet
og ved om mulig å frigjøre båtplasser til gjesteplasser ved større
arrangementer.
Liland båtforening er orientert om Evenes Kystlags planer om bygging av
kai ved enden av molo. Liland Båtforening vil medvirke til å realisere
denne, både ved frivillig innsats og økonomiske virkemidler. Partene vil i
fellesskap utvikle kaien til servicekai for båtfolket, og er enige om at kaien
bør omfatte tilbud som sløyeskur og salg av drivstoff til kostpris til
partenes medlemmer.
Partene vil gjensidig legge til rette for adkomst over hverandres anlegg,
og har som del av dette ansvar for vedlikehold av eget anlegg.

Evenes kystlag har støttet utbygging av båtanlegget med et
engangsbidrag med kr. 50.000,-. Dette sammen med øvrige ytelser gir
kystlaget
anledning
til
å
legge
kystlagets
båter
ved
bølgedemper/betongbrygge.
Kystlaget bærer det fulle økonomiske ansvaret for eventuelle skader på
båtforeningens anlegg, som kystlagets båter måtte forårsake.
Partene vil gjensidig og på tidligst mulig tidspunkt informere om sine
aktiviteter, og har som mål å ha et årlig felles styremøte i forkant av årets
sesong.
Evenes Kystlag har rett til ett medlem til Liland båtforenings styre.

4. Økonomiske og materielle ytelser
Dersom ikke annet avtales særskilt gjelder følgende ordinære regulering
av det økonomiske forholdet og ytelser mellom partene:
4.1

Fra Evenes kystlag:

a) Veivedlikehold, parkering og adkomst til bryggeanlegget er
kystlagets ansvar, herunder også eventuell brøyting vinterstid.
b) Evenes kystlag stiller bryggeanlegget vederlagsfritt til disposisjon for
Liland båtforenings møteaktivitet. Tidspunkt avtales på forhånd, og
det forutsettes rydding etterpå.
c) Evenes kystlag stiller innendørs lagerareal vederlagsfritt til
disposisjon for båtforeningen.
d) Liland båtforening gis anledning til utendørs vederlagsfri lagring av
materiell etter nærmere avtale.
e) Liland båtforening gis anledning til vederlagsfritt å hente vann til
havneanlegget fra kystlagets anlegg.
f) Liland båtforening gis anledning til å hente strøm til sitt havneanlegg
fra kystlagets anlegg. Strømforbruk gjøres opp en gang årlig etter
forbruk (strømforbruk, nettleie og halvparten av fastavgiften) per 1.
mai. Det benyttes satser gjeldende på oppgjørstidspunktet.
g) Kystlaget eier båtutsettingsrampen, og er også ansvarlig for
vedlikehold av denne. Kystlagets ordning med gratis bruk av denne
til egne medlemmer utvides til også å gjelde for båtforeningens
medlemmer.
h) Kystlaget aksepterer at båtforeningen benytter kystlagets
abonnement for renovasjon for egen aktivitet og båtgjester.
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4.2

Fra Liland båtforening:

a) Liland båtforening dekker andel av årlig festeavgift som Evenes
Kystlag har for grunnen gnr 17 bnr 3 fnr 2 gjennom pkt. b) under.
b) Evenes kystlag er fritatt for årlig medlemskontingent i Liland
båtforening.

5. Varighet og tvistebestemmelser
Avtalen gjelder inntil den blir sagt opp av en av partene med 6 måneders
oppsigelsesfrist regnet fra oppsigelsesdato, eller avløst av ny avtale
vedtatt av begge parter. Foreliggende avtale avløser avtale inngått 1.
august 2018.
Partene er enige om å løse eventuelle uoverensstemmelser i minnelighet.
Eventuelle tvister løses av tvistenemd hvor partene oppnevner ett medlem
hver og et 3. medlem i fellesskap.
Som verneting vedtas Ofoten Tingrett, jmf. Tvisteloven § 4-6.

Liland, 10.12.2020

For Evenes kystlag
Åshild Sørensen
Leder
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