
 
 

ÅRSMØTE 2019. 
Mandag 25. november kl. 19.00. 

 

Dagsorden: 

 

Konstituering: 

· Godkjenning av innkallingen. 

· Godkjenning av sakslisten.  

 

· Valg av møteleder og referent. 

 Styrets forslag:  Møteleder – Torstein Kristiansen 

    Referent – Dagfinn Berge  

· Valg av 2 medlemmer til å undertegne årsmøteprotokollen 

 Velges etter forslag på møtet. 

 

1 min stillhet for å minnes medlemmer som har gått bort. 

 Sigurd Ellefmo Olafsen 

 Jan Myhre 

 

1. Styrets årsberetning 

2. Regnskap i revidert stand 

3. Fastsettelse av kontingent og gebyrer 

4. Styrets forslag til handlingsplan 

5. Styrets forslag til årsbudsjett 

6. Nødvendige vedtektsendringer 

7. Innkomne forslag 

8. Valg 



1. Styrets årsberetning for perioden 01.11.18 – 31.10.19

Administrasjon. 

Styret har i perioden bestått av 

Torstein Kristiansen   - Leder   

Jens Andreassen   - Nestleder    

Arild  Lindberg  - Kasserer   

Bernt Halvorsen  - Havnesjef                             

Petter Anton Moe  - Båtplassjef 

Dagfinn Berge   - Sekretær   

 

Svenn Oddli - vararepresentant til styret   
 

 

Øvrige tillitsvalgte: 

Revisorer  

Pål Høylie 

Erik Bjørndalen 

Roar Samuelsen - Vara 

 

Havnekomite: 

Kent Ove Stenberg   

Bjørnar Eriksen 

 

 

Havnebetjenter (ansatte) 

Terje Thun 

Trond Haagensen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaktmester:  

Ole Jonny Brattum 

Kristoffer Høydahl (vikar)  

 

Festkomite  

Raymond Ingebrigtsen   

John Liverud 

  

Valgkomite 

Tore Bjørge 

Kristoffer Høydahl 

Knut Kristiansen

 
 

 



Det har i perioden vært avholdt 10 ordinære styremøter. Varamann har vært oppfordret til å stille på 

møtene. Ordinært årsmøte ble avholdt ihht foreningens lover. Referat fra årsmøtet ble lagt ut på 

hjemmesida. Det er ikke avholdt medlemsmøter i sesongen da det ikke har vært saker å presentere. 

 

Det er innført ny ordning for bruk av sommerstrøm. For de som har meldt seg på sommerstrøm er 

måler er montert i stolper og stolpe og kontakt er merket med nummer. 

 

I forhold til erstatning for krana er forhåndskonferanse med kommunen avholdt og byggesøknad 

innsendt. Dessverre var denne blitt liggende hos saksbehandler så først etter kraftig påtrykk fra 

formann ble den behandlet og videresendt. Søknaden ble godkjent av kommunen etter plan og 

bygningsloven 09.10.19 og av Fylkesmannens Miljøavdeling etter forurensningsloven 28.10.19. 

Det formelle er dermed avklart. Styret har påbegynt jobben med å innhente priser på kjøp av Sublift 

og kostnader ved bygging av ny rampe. Dette vil bli lagt inn i budsjettforslaget for 2020. 

 

Brua over til Batteriøya er i dårlig forfatning. Brev om dette er sendt kommunen. 

Ser vi på inntektene fra rampa ser det ut til at mange unnlater å betale. Styret har ikke kapasitet til 

kontinuerlig å følge opp dette og det vurderes en løsning med bom i forbindelse med ny rampe. 

 

Det er satt opp nytt skilt på gjesteplass, men ytterligere skilting av dette bør vurderes. Ytterligere 

skilting om bla parkering avventes i forhold til de endringer ny rampe og eventuell ny bru medfører. 

 

Det er gjennomført to hoved-dugnader samt flere ekstradugnader der enkeltmedlemmer har deltatt. 

Den største oppgaven har vært foreningshuset. Det er også satt inn dusjkabinett ifht ny pris på 

gjesteplass. 

En stor takk til alle som har bidratt! 

 

Alle lamper er byttet til LED, forbruk reduseres dermed vesentlig. Jobben er gjort av Kjell 

Andersen, stor takk til han. 

 

Aktiviteter. 

 

Medlemsmøte 

Det har ikke vært avholdt medlemsmøter. 

 

Båtførerkurs 

Kurset ble ikke avholdt pga lite påmelding. 

 

Vårdugnad 

Vårdugnaden ble avholdt 13. mai.  

Det var 42 frammøtte som gjorde en god innsats med rydding, plukking av søppel og annet 

vedlikeholdsarbeid. 

    

Fjordcruise 

Fjordcruise for pensjonister ble gjennomført onsdag 6 juni. Det var 12 deltakere og tre båter 

Dette bidrar til å gi SMF et godt omdømme og SMF takker de båteiere som stilte. 

 

Høstdugnad 

På høstdugnaden onsdag 21. august var 33 registrert på deltakerliste.   

Flere oppgaver knyttet til foreningshuset, bla å rive skillevegg på kontoret, rydde kratt på 

Batteriøya, smøre bommene med mere ble tatt. 

 

Styret takker festkomiteen for servering, og alle som deltok for innsatsen på årets dugnader. 

 

Medlemsaker. 

Antall medlemmer pr 31.10 2019 er 329. 



 

Utsett, opptak og vinteropplag. 

Det er gjennomført 4 lørdager med utsett og 3 med opptak i løpet av sesongen. I tillegg har 

havnebetjentene utført 10 tilfeldige løft for ettersyn og opptak/utsett utenom vedtatte datoer.  

Etter siste opptak er det kvittert i opptakslista for 76 båter i vinteropplag, og det stemmer med 

opptelling av antall båter i opplag. I tillegg er det gjort avtale om vinteropplag på vannet for 4 båter. 

Utsett og opptak i 2018 mens krana ikke var godkjent, ble utført med lastebiler og mobilkran. 

Seilbåter og de største motorbåtene ble da tatt med mobilkran, og styret vedtok å dekke alle båtløft i 

denne perioden. I påvente av Sublift har styret valgt å videreføre denne praksisen også i 2019.  

Utfra rettferdighetshensyn er det heller ikke rimelig at betales full pris for vinteropplag og heising 

av seilbåter og i tillegg betale for mobilkran. 
 

Havna 

Det er nå 146 plasser i havna. 14 plasser i ulike bredder kan disponeres av Drammen Havnevesen. 

Sommeren 2019 har 7 av disse vært benyttet av eksterne. 

Det er en utfordring at medlemmene får større og større båter ifht slik havna er innrettet. I 

informasjonsskriv som legges ut på renna.no ifbm søknad for 2020 samt i email i forbindelse med 

søknadsskjema vil det tas opp hvilke begrensninger i størrelse som gjelder. 

 

Vaktordningen.  

Våren  

startet med vakter fra 25.april og ble avsluttet 30.juni. Fremmøte til vakter har fungert 

tilfredsstillende og det har ikke vært spesielle hendelser.  

Det er foretatt stikkprøver i sesongen, uten bemerkninger. 

 

Høstsesong. 

Etter vaktfri-måneden i juli startet høsten med første vakt 1. august og siste vakt 6.oktober. Også 

her har vakt-ordningen fungert bra og det har ikke vært spesielle hendelser 

 

Ekstra-vakter.  

Vi startet sesongen med et akseptabelt antall ekstra-vakter.  

 

Oppmøte medlemmer ---ekstra-vakter. 

Totalt er det utført 294 vakter, noe som tilsvarer 2352 dugnadstimer. 
Av dette, er det betalt for 142 ekstravakter, tilsvarende 1136 dugnadstimer. 

Ordningen med sms-varsling hver søndag/mandag før neste uke fungerer meget bra, og må 

videreføres. 

Miljø og trivsel i havna. 

Vår forening drives på dugnad, og vi er avhengig av at medlemmer ønsker å bruke større eller 

mindre del av sin fritid på dette arbeidet. Positive tilbakemeldinger vil gjøre at flere kanskje kan 

tenke seg å påta seg verv i framtida. Styret legger stor vekt på å drive etter foreningens lover og de 

vedtak som årsmøtet gjør, men vi opplever at ikke alle forholder seg til disse. Eksempel på dette er 

vedtak om avvikling av kran og innkjøp av Sublift: Dette ble vedtatt enstemmig på årsmøtet i 2018, 

men likevel florerer negative uttalelser om hvor dårlig denne løsningen kommer til å bli. 



Det bidrar heller ikke til positivt miljø at enkeltmedlemmer påtar seg rollen som kontrollør og «på 

vegne av flere» ber om styrets forklaring på hvorfor ting blir gjort sånn eller sånn. Det er årsmøtet 

som har denne funksjonen samt at slikt også kan tas opp på medlemsmøter. 

Styret oppfordrer alle medlemmer til å være med å gjøre havna til et trivelig sted å være for alle! 

 

Torstein Kristiansen  - Leder    Jens Andreassen - Nestleder    

Arild Lindberg - Kasserer  Bernt Halvorsen - Havnesjef                             

Petter Anton Moe - Båtplassjef Dagfinn Berge  - Sekretær          Svenn Oddli - Varamedlem                        

 

 

Styrets forslag til vedtak: Beretningen vedtas.   

 

  



2. Regnskap for perioden 01.11.19 – 31.10.19  

 
Årsrapport 2019 

Eiendeler 

Konto Inngående balanse Bevegelse Utgående balanse 

1510 Kundefordringer -9 750,00 36 029,50 26 279,50 

1920 Skue sparebank 57 271,31 109 852,76 167 124,07 

1923 Depositum strømmåler 7 501,79 0,00 7 501,79 

1925 Vipps konto 309,10 18 804,76 19 113,86 

1970 Konto kran 226 209,98 1 873,77 228 083,75 

Sum Eiendeler: 281 542,18 166 560,79 448 102,97 
 

  

Gjeld 

Konto Inngående balanse Bevegelse Utgående balanse 

2240 Lån brygge 380 070,81 -70 716,29 309 354,52 

2920 Skyldig feriepenger 4 511,00 0,00 4 511,00 

Sum Gjeld: 384 581,81 -70 716,29 313 865,52 
 

  

Egenkapital 

Konto Inngående balanse Bevegelse Utgående balanse 

2050 Annen egenkapital -253 039,63 150 000,00 -103 039,63 

2060 Fond til utskifting av kran  150 000,00 -150 000,00 0,00 

Overskudd 0,00 237 277,08 237 277,08 

Sum Egenkapital: -103 039,63 237 277,08 134 237,45 
 

  

Inntekter 

Konto Bevegelse Budsjett 2019 Budsjett 2020 

3011 Mastestativ 110,00 110,00   

3013 SMF VIMPLER  3 100,00 5 000,00 5 000,00 

3016 Avtale renhold toalett Svelvik kommune  27 012,00 14 000,00 14 000,00 

3100 Leieinntekt båtplass 272 950,00 280 000,00 280 000,00 

3105 Tilfeldige oppdrag bruk av kran traktor mm.  11 640,00 15 000,00 1 000,00 

3112 Betaling utsettsrampe og gjesteplass  21 503,93 31 000,00 20 000,00 

3119 Innmeldingsavgift nye medlemmer  4 800,00 6 000,00 5 000,00 

3120 Vinteropplag 121 800,00 120 000,00 125 000,00 

3150 Vinterstrøm/sommerstrøm til båter  0,00 3 000,00 8 000,00 

3200 Medlemskontingent 148 550,00 156 000,00 150 000,00 

3500 Tilbakebetaling strøm fra Svelvik kommune  4 005,00 4 000,00 4 000,00 

3960 Gebyr for uteblitt vakt 0,00 5 000,00 5 000,00 

8040 Renteinntekter 4 215,50 5 000,00 500,00 

Sum Inntekter: 619 686,43 644 110,00 617 500,00 
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Kostnader 

Konto Bevegelse Budsjett 2019 Budsjett 2020 

4300 Innkjøp varer 1 882,00   2 000,00 

5000 Lønn 30 360,00 10 000,00 14 000,00 

5090 Påløpte feriepenger 1 311,24 1 000,00 1 000,00 

5520 Forskuddskatt 5 580,00 3 000,00 6 000,00 

6010 Grunnleie 11 257,00 12 000,00 12 000,00 

6320 Tekn.tjenester, vann, avløp  8 061,27 5 000,00 8 000,00 

6340 Strøm 64 355,14 70 000,00 70 000,00 

6370 Renovasjon 13 853,00 15 000,00 15 000,00 

6510 Honorar for ekstreavakt 8 000,00 7 000,00 7 000,00 

6720 Støtte redningsselskapet 0,00 2 000,00 4 000,00 

6800 Kontorrekvisita 0,00 2 000,00 2 000,00 

6810 IT kostnader 9 020,00 16 000,00 10 000,00 

6816 Kontigent Oslofjordens friluftsråd  1 800,00 1 500,00 1 800,00 

6900 Bredbånd 12 357,46 12 000,00 10 000,00 

6907 Vedlikehold klubbhus 36 529,26 15 000,00 35 000,00 

6910 Postboks leie 1 185,00 1 200,00 1 200,00 

6940 Porto 0,00 500,00 500,00 

7130 Mobilkran leie 51 406,25 80 000,00 20 000,00 

7140 Vedlikehold av løfteanordning 14 170,10 10 000,00 10 000,00 

7170 Vedlikehold brygge/utsettingsrampe  0,00 10 000,00 10 000,00 

7315 Innkjøp av trær 0,00 30 000,00   

7320 Vedlikehold/drivstoff traktor  1 365,53 500,00 1 000,00 

7326 Vedlikehold landareal 7 500,00 2 000,00 2 000,00 

7330 Annonser 4 396,88 4 000,00 5 000,00 

7500 Forsikring 33 807,00 32 000,00 35 000,00 

7610 Servering ved årsmøter og medlemsmøter  4 392,00 4 000,00 5 000,00 

7740 Lamper til havna 0,00 3 000,00 500,00 

7770 Bank- og kortgebyr 3 296,09 3 000,00 4 000,00 

7779 Gebyr betalingsformidling 100,00     

7790 Andre kostnader 14 689,01 10 000,00 10 000,00 

8150 Rentekostnader 41 735,12 105 000,00 51 000,00 

Sum Kostnader: 382 409,35 466 700,00 353 000,00 
 

  

    Faktisk Budsjett Budsjett neste år 

Årsresultat   237 277,08 177 410,00 264 500,00 
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Styrets forslag til vedtak: Regnskapet vedtas       

                        

3. Fastsettelse av kontingent og gebyrer. 

Forslag til endringer markert med rød skrift. 

 
Medlemskontingent 

Medlemskontingent - innmelding i 1. halvår                      kr. 500,- 
Medlemskontingent - innmelding i 2. halvår                      kr. 250,- 
Innmeldingsgebyr (hele året)                                                kr. 200,-          
 
Båtfeste (sommersesongen) 
Medlemmer                                                          kr.   650,- pr. bryggemeter            
Andre Eksterne                                                     kr.1300,- pr. bryggemeter           
Hvis tildelt båtplass sies opp før 1. juli refunderes halve avgiften. Oppsigelse etter 1. juli gir ingen 
refusjon. Ny bruker av plass betaler full avgift ved tildeling før 1 juli og halv avgift etter 1. juli. All 
fakturering og refusjon går via foreningens kasserer. Ansvar for tildelt vakt opprettholdes til ny 
tildeling er foretatt. Ansvar for høstvakt bortfaller ved oppsigelse før 1 juli. 
 
Dersom båtplassen ikke er tatt i bruk innen 1. juni, bortfaller tildelingen og båtplassen går 
automatisk tilbake til styret for ny tildeling. 
 
Utsetting/opptak utenom oppsatte dager   
Tjenesten skal kun benyttes hvis helt nødvendig og utføres av 1 havnebetjent. Tid avtales direkte 
med havnebetjenten. 
Medlemmer                                                                           kr. 1320,- pr. løft opp eller løft ut 
Eksterne/Andre                                                                     kr. 2100,- pr. løft opp eller løft ut  
 
Oppløft/utsett for ettersyn i sommersesongen 

Medlemmer                                                                          kr. 1000,- pr. løft opp eller løft ut 
Eksterne/Andre                                                                    kr. 1500,- pr. løft opp eller løft ut.  
Hvis båten kan løftes opp og settes ut igjen på ett frammøte for havnebetjenten faktureres kun for 
ett oppdrag. 



 
Følgende utgår 
Leie av kran til masteløft og/eller leie av mastestativ for masteopplag for seilbåter 
Medlemmer                                                                          kr. 110,- 
Eksterne/Andre                                                                    Kr. 220,- 
Bruk av kran til masteløft avtales med sertifisert personell. Havnebetjentene skal ikke involveres. 
 
Våren 2020 kan krana benyttes til masteløft dersom dette ønskes 

                                                                                  
 
Utsettingsavgift på rampe (medlemmer/ gratis)                            
Kr.50,- ut og kr. 50,- opp 

Det betales med Vipps eller via sms før rampa tas i bruk. Kontroll må påregnes, og bot kr.500,- vil 
påløpe hvis det ikke er betalt. 
  
Vinteropplag i havna forutsatt opptak/utsett på ordinære lørdager. 
Inkluderer alle tjenester uansett om de benyttes eller ikke. 
Båtstørrelse                                       Medlem                     Eksterne/Andre                       
Under 20 fot                                 1200,-             2400,- 
20 – 25 fot                                              1800,-                                3600,- 
26 – 30 fot                                              2400,-                                4800,- 
31 – 35 fot                                              3000,-                                6000,- 
Over 35 fot                                             3600,-                                7200,- 
For båter som ligger ved kai om vinteren, gjelder satsene for båtfeste i sommersesongen (kr. 650,- 
/kr. 1300,- pr. bryggemeter). For større båter fastsettes prisen etter avtale med styret. 
 
Sommeropplag etter avtale med styret (ref. vedtektenes § 8) (gjeldende fra siste utsettsdato til 
første opptaksdato). 
Dersom det foreligger en forhåndsavtale med styret om sommeropplag, skal det betales et gebyr 
på kr. 100,- pr. dag. Dersom båten må flyttes innen foreningens område, påløper et flyttegebyr på 
kr. 1000,- dersom flyttingen utføres av foreningen.  
 
For sent utsett 
Dersom det ikke foreligger en avtale med styret om å få sette ut senere enn siste utsettslørdag, 
påløper et gebyr på kr. 200,- pr. dag. 
Alt materiell skal være fjernet senest 3 dager etter sjøsetting. Dersom dette ikke etterkommes, 
skal båteier bøtelegges med kr. 300,-, og deretter kr. 300,- for hver påbegynt uke. 
 
Bruk av strøm 
Båteiere som ønsker strøm om bord vinterstid, skal ha avtale med styret om dette og bruke 
godkjent strømmåler, som leies av foreningen. Det betales kr. 1500,- i depositum for 
strømmåleren. Strømforbruk avleses ved utsett og beregnes etter vintersesongens høyeste pris + 
kr. 0,50 pr. kwh.  
Dersom det ønskes å bruke sommerstrøm til mer enn lading skal dette avtales med styret og uttak 
med strømmåler skal benyttes. 
Det er ikke tillatt å ligge med kabel kontinuerlig tilkoblet uten at avtale om dette er gjort. 
I båtpussperioden kan strøm brukes gratis i tilknytning til dette arbeidet, men det tillates ikke bruk 
av strøm til oppvarming. 
 
Gebyr knyttet til Vedtektenes pkt. 10 – Vaktordning/vaktplikt 
Båteier som gjør avtale med stedfortredende vakt betaler denne direkte kr. 900,- pr. natt. 
Båteier som ikke møter til pålagt vakt blir fakturert for et gebyr på kr. 2300,- 



 
Havneavgift – gjestebrygge                                                                                              
Kr. 200,- pr. natt etter kl. 22.00.  FJERNES: forutsatt at plassene oppgraderes med strøm og tilgang 
til dusj 
Det betales med Vipps eller via sms. Kontroll må påregnes, og bot kr.500,- vil påløpe hvis det ikke 

er betalt. VIPPS må merkes med dato og båtens registreringsnummer.  

Opphold utover 3 døgn/1 helg må avtales med havnesjefen. 

 
 
Purregebyr 

Ved for sen betaling av tilsendt faktura sendes purring 14 dager etter forfall. 2. gangs purring 
tillegges purregebyr ihht. gjeldende norsk lov. Inkassovarsel sendes sammen med 2.gangs purring. 
  
Tariffene er revidert på ekstraordinært årsmøte 10.09.18 og på ordinære årsmøter 27.11.18. 

 
 
Styrets forslag til vedtak: De foreslåtte endringer vedtas.                       

 

 

4. Styrets forslag til handlingsplan. 
Administrasjon 2019 2020 

Løpende oppdatere og videreutvikle bruken 
av www.renna.no 

Videreføres  

Implementere bruk av styreweb som 
overordnet administrativt verktøy. 

Fullført  

Benytte Svelviksposten for gjennom 
presseomtale å informere kommunens 
innbyggere om foreningens drift. 

Videreføres Videreføres 

Arbeid med kommunesammenslåing og 
hvordan dette påvirker SMF (bl.a. 
festeavtaler, kriterier for medlemskap) 

Videreføres Videreføres 

Utarbeide årshjul for styrearbeid. Fullført  

Holde medlemsregisteret oppdatert mht. 
medlemmer som går bort. 

Videreføres  

Aktiviteter og arrangementer   

Organisere nødvendige dugnader Videreføres Videreføres 

Organisere nattevakts-dugnad i sesongen 
(avhengig av årsmøtevedtak) 

Videreføres Videreføres 

Gjennomføre 4 utsetts- og 3 opptaks-
lørdager i 2020. 

Utsett: 04.04 - 25.04 - 02.05. - 09.05.  

Opptak:19.09, 3.10 og 17.10. 

Avventer vedtak ifht 
alternative 
løfteløsninger for 
opptak og utsett 

Utsett og opptak 
gjennomføres på 
datoer beskrevet 

2 medlemsmøter – 1 i vårsesongen og 1 i 
høstsesongen under forutsetning av 
aktuelle temaer 

Videreføres Videreføres 



Fjordtur for kommunens pensjonister i 
samarbeid med Frivillighetssentralen. 

Videreføres Videreføres 

Videreføre samarbeidet med Svelvik 
kommune, Kystverket, Drammen 
Havnevesen, Batteriøyas Vel, Politiet, 
andre båtforeninger og lokale pensjonister. 

Oslofjordens Friluftsråd og 
Redningsselskapet skal støttes med 
tilskudd eller støttemedlemsskap. 

 

Videreføres 

 

Videreføres 

Havneutvikling - investeringer   

Sette av øremerkede midler årlig med tanke 
på utskifting av kran. Samt utarbeide 
forslag til alternativer. 

Avventer vedtak ifht 
alternative 
løfteløsninger for 
opptak og utsett 

Videreføres 

Etablere miljøplan for havna. 
Havnekomiteen skal være ansvarlig for 
dette arbeidet. 

Videreføres Videreføres 

Skifte skråstøtter der det trengs under 
brygga på Batteriøya 

Videreføres Videreføres 

Vedlikehold   

Kranvedlikehold i tråd med sertifikatkrav Avventer vedtak ifht 
alternative 
løfteløsninger for 
opptak og utsett 

Videreføres 

Vedlikeholdsplan for havneområdet. 
Prioritere tiltak. 

 Nytt tiltak 

Fullføre dusjmulighet og etablere rutiner for 
vask med mere 

 Nytt tiltak 

Annet   

Godkjenne og skolere ekstravakter, tydelig 
beskrivelse av arbeidsoppgaver. Utarbeide 
klare avtaler for honorar. 

Videreføres Videreføres 

Opprettholde kontakt med Svelvigen 
Brygge 

 Videreføres 

Kontroll med bruk av rampe og 
gjestebrygge, utforme tydelige plakater med 
info om priser og bøter. 

Videreføres Videreføres 

Oppgradering av gjesteplasser med strøm, 
vann og dusjmulighet. Markedsføres i 
«Norske Gjestehavner» 

Nytt tiltak Videreføres 

Det skal vurderes tiltak for å redusere 
foreningens kostnader ved strømforbruk i 
havna 

Påbegynt Videreføres 

Styrets forslag til vedtak: Handlingsplanen vedtas                               

 

5. Styrets forslag til årsbudsjett. 



Budsjettforslaget for 2020 er ført i høyre kolonne under pkt.2- regnskap. 

 

Styrets forslag til disposisjoner:  

Innestående på driftskonti pr. 31.10.19  218402  

Budsjettert overskudd 2020  264500  

Krankonto 31.10.19  228083  

Avsetning til kran ihht. årsmøtevedtak 2014             0  

Ekstra avdrag på lån             0  

Avdrag, nytt lån (30% i 9mnd, 100% i 2 mnd)                  -50000 (Lånesum 2.1 mill) 

Nødvendig beholdning driftskonto 31.10.20                  -101631  

Innløsning gammelt lån, saldo pr 31.10.19 -309354  

Disponible midler 2020.  250000  

   

 

Investering, båtløft (Sublift)                                           1800000  

Ombygging og tilpasning, rampe m.m.    550000   

Bruk av disponible midler                                                      -250000                                                                                                      

Nødvendig nytt låneopptak  2100000  

   

Betjening av lån 2021 

Rentekostnad (6% - 2050000)   123000  

Avdrag (2100000 – 15 år)   140000  

Sum   263000  

   

   

 

 

Styrets forslag til vedtak: Styrets forslag til budsjett og disposisjoner vedtas.                               

 

 

6. Nødvendige vedtektsendringer. 

Det foreslås ingen endringer i gjeldende vedtekter. 

Styrets forslag til lovendringer: (Lovendringer krever 2/3 flertall av de frammøtte)  

 

Styret foreslår at det gjøres endring i lovens §2 om medlemskap (foreslått endring merket med rødt) 

§ 2 

Som medlemmer kan styret, etter skriftlig søknad, oppta enhver person som er bosatt i Svelvik kommune  

Ny tekst: …person som er bosatt sør for Tørkopbekken og nord for fylkesgrensa ved Berger. Det forventes  

av medlemmene at de forholder seg (aktivt) til foreningens formål, og at de ……... 

 

Begrunnelse: 

Styret foreslår at det ikke åpnes for å ta opp medlemmer fra hele Nye Drammen etter  

kommunesammenslåingen. Den foreslåtte endringen ivaretar tidligere bestemmelse om hvem som kan  

bli medlem i SMF når Svelvik kommune blir en del av Nye Drammen fra 01.01.20.  

 

Styrets forslag til vedtak: Styrets forslag vedtas. 

 

 



Styret foreslår at det gjøres endring i lovens §8 om årsmøtet (foreslått endring merket med rødt): 

              

             § 8 

Årsmøtet er foreningens øverste myndighet og avholdes hvert år innen utgangen av januar måned. 

Medlemmene ………. 

 

Begrunnelse:  

SMF har i dag avvikende regnskapsår med årlig regnskapsavslutning 31.10. Dette samsvarer ikke med  

rutiner hos bankforbindelser og andre samarbeidspartnere. Ved å gå over til å la regnskapsåret følge  

kalenderåret vil tilgang på årsrapport fra banker og andre gjøre jobben for kasserer og revisorer enklere. 

 

Konsekvenser: 

Endringen gjøres gjeldende fra 2021. Det vil ikke bli avholdt årsmøte høsten 2021. Årsmøtet i januar  

2022 vil måtte behandle beretning og regnskap for perioden 01.11.2020 til 31.12.21.  Årsmøtet 2020  

vil måtte behandle budsjett og handlingsplan for samme periode. Flytting av tidspunkt for årsmøte vil  

ikke virke inn på innarbeidede frister for fakturering og betaling av medlemskontingenter og avgifter. 

 

Styrets forslag til vedtak: Styrets forslag vedtas med de konsekvenser som er beskrevet over. 

 
 

 

Styret foreslår at det gjøres endring i lovens §10 om styrets sammensetning (foreslått endring merket med 

rødt): 

§ 10 

Foreningen ledes av et styre på 5 (6) medlemmer - leder, nestleder, sekretær, kasserer, havnesjef og 

båtplassjef. 

Styret har 2 vararepresentanter (1 vararepresentant) som kan innkalles etter behov. 

 

Begrunnelse:  

Endringen ble vedtatt på årsmøtet i 2017 og tatt inn i lovens §9 – Årsmøtet. §10 skulle som følge av 

dette vært redigert, men dette ble glemt. Den foreslåtte endringen tilpasser §10 til   vedtaket fra 

2017. 

 

Styrets forslag til vedtak: Styrets forslag vedtas. 

 

 

7. Innkomne forslag 

Det har ikke kommet inn forslag fra medlemmene 

 

A. Fra styret 

  

Om vakthold. 

Styret foreslår at nåværende vaktordning videreføres ut sesongen 2021. Styret legger fram planer for 

avvikling av ordningen og overgang til kameraovervåkning f.o.m. sesongen 2022. 

 

Begrunnelse 

  

Årsmøtet 2018 vedtok at «Nåværende vaktordning videreføres i 2019.  

Styret har innhentet priser på kameraer og annet nødvendig utstyr fra SAFE SECURE men har ikke 

fått inn tilbud som også omfatter montering og vedlikehold. Pris pr. kamera ligger på 6 – 8000 kr. og 

opptaker/server på ca. 10000 kr. Med 5 – 8 kameraer vil kostnadene ligge et sted mellom 50000 kr. – 

74000kr. pluss arbeid med kabling. Trådløs løsning vil også kreve kabling for strøm. Et røft anslag 

vil være at overgang til kameraovervåkning vil komme på 100000 – 150000kr. 

Avvikling av kran og overgang til Sublift vil innebære store kostnader over flere år, og styret mener 

det er fornuftig å ikke gå på flere investeringer på nåværende tidspunkt. Låneopptak ifbm. Sublift er 

planlagt som serielån, og rentekostnadene vil dermed gå ned for hvert år. Det vil være lettere å 

vurdere investering i kameraovervåkning etter å ha forholdt seg til nytt kostnadsnivå 1 – 2 sesonger. 



Styrets forslag til vedtak: Styrets forslag vedtas. 

 

 

Om bruk av Sublift 

  

Styret foreslår: Styret gis fullmakt til å utarbeide og prøve ut nye rutiner for båtløft tilpasset Sublift i 

løpet av sesongen 2020. Forslag til nødvendige endringer i vedtekter og tariffer legges fram for 

årsmøtet 2020. 

 

Begrunnelse 

 

Det vil være fornuftig og formålstjenlig at rutiner og praksis for bruk av Sublift utarbeides i 

samarbeid med dem som skal betjene maskinen og  med utgangspunkt i erfaringer man gjør seg 

underveis. 

Styrets forslag til vedtak: Styrets forslag vedtas. 

 

8. Valg.  

 

 Årsmøte 2018 Årsmøtet 2019 

Leder   

  

   

Torstein Kristiansen. Ikke på 

valg 

Torstein Kristiansen.  

Gjenvelges for 2 år. 

 

Nestleder/vaktsjef

  

   

Jens Edv. Andreassen 

Gjenvelges for 2 år 

Jens Edv. Andreassen. Ikke på valg 

Kasserer 

  

Arild Lindberg. Ikke på valg. 

 

Arild Lindberg.  

Gjenvelges for 2 år. 

 

Havnesjef 

  

   

Bernt Halvorsen Gjenvelges for 

2 år 

Bernt Halvorsen Ikke på valg 

Sekretær  

  

   

Dagfinn Berge Gjenvelges for 2 

år 

Dagfinn Berge. Ikke på valg. 

Båtplassjef Petter Anton Moe. Ikke på valg 

 

Petter Anton Moe.  

Gjenvelges for 2 år. 

 

Vararepr. til 

styret  

Svenn Oddli. Gjenvelges for 1 år 

 
Svenn Oddli. 

Gjenvelges for 1 år. 

 

Revisorer  Roar Samuelsen Gjenvelges for 

1 år 

Roar Samuelsen                    

Gjenvelges for 1 år 

Pål Høylie Gjenvelges for 1 år Pål Høylie                                   

Gjenvelges for 1 år 

Erik Bjørndalen Ny - velges for 

1 år 

Erik Bjørndalen                        

Gjenvelges for 1 år 

Havnekomite Kent Ove Stenberg Gjenvelges 

for 1 år 

Tore Bjørge                                       

Ny – velges for 1 år   



 

Bjørnar Eriksen Gjenvelges for 1 

år 

Bjørnar Eriksen                               

Gjenvelges for 1 år 

Vaktmester Ole Johnny Brattum Gjenvelges 

for 1 år 

Kjetil Johnsen Ny – velges for 1 år 

Festkomite   John Liverud Gjenvelges for 1 år John Liverud                         

Gjenvelges for 1 år 

Raymond Ingebrigtsen 

Gjenvelges for 1 år 

Raymond Ingebrigtsen         

Gjenvelges for 1 år 

Valgkomite  Tore Bjørge. Gjenvelges for 1 år 

 

Marius Lieng                                     

Ny – velges for 1 år 

Kristoffer Høydahl. Ny - velges 

for 1 år  

 

Kristoffer Høydahl.              

Gjenvelges for 1 år 

Knut Kristiansen. Ny - velges 

for 1 år 

 

Chris Roger Bryhn                             

Ny – velges for 1 år 


