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Svelvik Motorbåtforening
Poslboks 77 - 3061 Svc-ivik

Referat fra ekstraord inært årsmøte

Tid: 17. desember 2019 på klubbhuset

Antall fremmØfie:24

lnnkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.

Til møteleder ble valgt :Torstein Kristiansen

Til referent ble valgt : Dagfinn Berge

Til å underskrive protokollen ble valgt:

Tor Ole Borge, Bjørn Johansen

Sak 1. Sublift og ny rampe. Konsekvenser.
Følgende kostnadsoversikt ble presentert
Std. Maskin, ihht. Pristilbud fra Swedeship

Elstramming, rr

Frakt rr

Sum

Kurs 02.11.19

Sum omregnet

Toll

Moms

Rampe, revidert tilbud fra Hermansen Maskin pr.tO.t2.t9
StØpearbeider. 12m3 + armering

Bomløsning

Rampe, kjøp av stålspunt

Prøvetagning, analyse og tiltaksplan. Grunnteknikk
Rigging og graving ifbm prøvetagning

Duk under utfylling, sør for ny rampe 2OOm2 'a kr 19,-

Deponi, forurenset masse

Heising av kj6revanger med mobilkran
Demontering og bortkjøring, kran

Flytebrygge

Salg av traktor og vogn

Asfaltering

Div. arbeider

Totalkostnad

Dispon i bel egen ka pital i h ht. budsjettvedta k 25.l.t.Ig
Lånebehov

lnkl. forsikring

Sjekket med Tollvesenet 13.12.19

Dugnad. Rampe+ bryggekant.

Se beregning i teksten under
,]

brukt, priser på finn.no 5 - 40000

sek 1.400.000

sek 80.000

sek 25.000

sek 1.505.000

0,95

nok L.429.75O

nok 0

nok 356.250

nok 360.000

nok 25.000

nok 50.000

nok 39.000

nok 51.000

nok 5.000

nok 3.800

nok 213.750

nok 10,000

nok 0

nok 25.000

nok -55.000

nok 0

nok 2.5000

2.538.550

nok -250.000

nok 2.288.550



I opprinnelige planer var det planlagt granittmur (korrigert under møtet til Larvikitt) langs

nordsida av ny rampe langsmed kranhuset og planering på sørsida. Det er i ettertid
gjennomført møter med Svelvik Kommune og Svelvigen Brygge om tilrettelegging for
kyststien forbi området for å gi det hele et enhetlig preg. Svelvigen Brygge vil bygge

tilsvarende granittmur (Larvikitt) sørover som vi har nordover, og tar da kostnaden ved

arbeidene sør for ny rampe. De utformer tegninger oggØr videre avtaler med kommunen

om kyststien. Vi får da granittmur (Larvikitt) på begge sider av vår rampe og muligheten til å

fylle opp bak muren på sørsida med oppgravde masser slik at behovet for bortkjøring og

deponering reduseres.

Gjenbruk av oppgravde masser er avhengig av grad av eventuell forurensning. Masser er
sendt til analyse og svarene vil foreligge 12. desember. Styret hadde håpet å ha dette klart
for publisering innen fristen, men det har ikke vært mulig å få dette til raskere. Styret ber om
aksept for at eventuelle merkostnader ved dette beregnes og publiseres på renna.no

u middelbart etter l-2.desember.

Forurensede masser inndeles i klasser fra 1 til 5 der 5 mest forurenset. Forelgpig svar på

analyser av masser foreligger nå fra Grunnteknikk AS og viser at det er forurensning i klasse 2

og 4 for noen stoffer. 2 prøvesvar var forsinket fra eksternt laboratorium, men det
konkluderes likevel med at det er mulig å gjenbruke masser på området forutsatt at det tas

forholdsregler som vil bli beskrevet i tiltaksplan som utarbeides av Grunnteknikk AS. Det er
antydet i anbud fra Hermansen Maskin at oppgravde masser kan utgjøre inntil 350m3. Det

vil bligjort mengdeavregning på dette når jobben gjØres. Det vil potensielt være mulig å
gjenbruke all masse bak granittmur, og da vil kostnader ved deponi falle helt bort. Hvis det i

kostnadsoverslaget likevel legges til grunn som et «i verste fall scenario» at 150m3 må til
deponi blir kostnaden ved dette kr.213.750,- (150m3 masser, egenvekt 1,,9 (jfr. Norsk

Gjenvinning) = 285tonn å kr. 600,- + moms (pris oppgitt av Grunnteknikk AS) = ;1r. 213.750,-)

Arbeidene er tenkt startet opp etter siste utsetting og etter L7.mai:

o Demontering og bortkjøring av kran.
o Graving og stabling av granittmur, utfylling.
o Sveising av kjørevanger, dugnad.
o Betongarbeider. Rampe og topp av granittmur.
o NØdvendig tilpasning av kjøreareal ift. ny rampe
. Salg av traktor og vogn

tl



Følgene forslag ble framlagt for årsmøtet:

Styret gis fullmakt til å

. Gjøre avtale om lån med øvre ramme 2,3 mill. og nedbetalingstid 15 år.

. Gjøre avtale med Swedeship om kjøp av Sublift

. Gjøre avtale om graving, utfylling og stabling av Larvikittmur.
o Selge traktor og vogn
o Avtale demontering og bortkjøring av kran
o Avtale med Svelvigen Brygge om kjøp av stålspunt
o Tilpasse kjøreareal.

Vedtak: Styret gis tillatelse ihht forslag over med følgende tillegg:
Det skal innen arbeid iverksettes innhentes tilbud fra minst en alternativ entreprenør,
primært lokal.
En stemte i mot og en stemte blank

Kommentorer i mØtet

Det ble kommentert at det bare var innhentet tilbud fra en entreprenør og det ble
oppfordret til å innhente flere.
Det ble opplyst at dagens steinmurvar ilarvikitt og ikke granitt.

Enkelte av medlemmene uttalte bekymring for strØmforholdene og hvor vanskelig det kan

bli å komme inn i vognen. Det ble også foreslått å kjøpe betongplater å kjøre vognen på i

stedet for spunt samt å lage en vegg av spunt.

Tilbudet fra Hermansen ble gjennomgått.



Sak 2. Lovendringer.
Oppfølging av vedtak på ordinært årsmøte.
Styret foreslo at det ble gjort endringer i loven. Ny tekst er med rød skrift.

§z
Som medlemmer kan styret, etter skriftlig søknad, oppta enhver person som er bosatt
innenfor 20L9-qrensene for tidliaere Svelvik Kommune. Det forventes av medlemmene at de
forholder seg (aktivt) til foreningens formå1, og at de aksepterer dens lover og vedtekter.
Medlemskapet følger kalenderåret. Utmeldelse skjer fortrinnsvis skriftlig.
Flytter et medlem ut av kommunen/området som er beskrevet over, skal medlemskapet
automatisk opphøre. Styret kan i grensetilfelle gi dispensasjon for ett år av gangen.
Ved et medlems bortgang kan gjenlevende ektefelle/lovformelig samboer/registrert partner
overta medlemskap og ansiennitet.
Begrunnelse: Ordinært årsmØte 2019 vedtok å endre området for medlemskap til «bosatt
sør for TØrkopbekken og nord for fylkesgrensa ved Berger» Styret ser i ettertid at denne
formuleringen kan være utydelig og foreslår å endre til innenfor 2Tlg-qrensene for tidliqere
Svelvik Kommune. Kriteriet for at medlemskapet skal opphøre må samsvare med beskrevet
område for å kunne bli medlem, og teksten foreslås endret til området som er beskrevet
over.

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

§rr
Styret har den administrative myndighet, representerer foreningen utad, ivaretar
foreningens Økonomi og alle løpende oppgaver, informerer foreningens medlemmer,
sammenkaller til møter og engasjerer.seg i oppgaver som er av betydning for foreningen.
styret h a r a rbeidsgiveransva ret for foren ingens løn nede meda rbeidere.

el I e r e kstroord i n æ rt å rsmøte.
Stvret er ansvarliq for ot vedtak eller førinqer oiort ov årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte
tas inn på rett ploss i lover eller vedtekter.
Styret holder møte så ofte det finner det nødvendig og fører styreprotokoll for hvert møte.
Alle møteprotokoller og avtaler som styret inngår på vegne av foreningen, skal laqres diqitolt
eller oppbevares i original i et brannsikkert skap plassert på kontoret i klubbhuset.
Regnskapsåretgårfra1,.1,1,.-31.10. (thhtårsmøtevedtok2oi.gendresdettetilkatenderårf.o.m.2022-)

Styret er beslutningsdyktig når enten leder eller nestleder samt minst 3 styre-medle'årmer er
til stede. Ved likt antall stemmer har lederen, eventuelt nestleder i leders fravær,
dobbeltstemme.
Lederen og 1- styremedlem forplikter ifellesskap foreningen med sin underskrift overfor 3.
part.

Begrunnelse: Teksten ble framsatt på ordinært årsmøte som protokolltilførsel under
behandling av beretningen og behandlet som benkeforslag under «lnnkomne forslag». Det
er viktig at vedtak der årsmøtet gir f6ringer for styrets arbeid synliggjøres gjennom å blitatt
inn ilover ellervedtekter. Dette vil bidra til å skape kontinuitet idriften avforeningen når
tillitsvalgte skiftes ut og nye skal inn. Det skjer litt for ofte at det henvises til vedtak gjort av



årsmøtet for mange år siden og som vil være ukjent for mange. Det kan ikke forventes at nye

tillitsvalgte skal lese igjennom alle tidligere årsmøtereferater for å bli oppdatert. Med dette
som bakgrunn foreslår styret at protokolltilførselen tas inn i lovens §11.

For at vedtak og føringer skal bli fulgt opp mener styret det er fornuftig å ytterligere
klargjøre betydningen av at disse kommer på plass i lover og/eller vedtekter. Styret mener
dette blir ivaretatt gjennom tilf6yelsen «Stvret er onsvarlio for ot vedtok.....»

Tilføyingen <<loqres diqitolt eller» foreslåstatt inn iloven som en tilpasningtil dagens praksis.

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt

Kommentarer:

Det ble spurt om alle saker som er tatt opp tidligere på årsmøter er gjenomgått for å sikre at
dette er tatt inn i lover. Det er det ikke, men det kan være aktuelt å sette ned en komite som
ser på dette.

§1s

Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha
vært oppfgrt på sakslisten. Beslutning om endring av foreningens lover krever 2/3 flertall av
de fremmØtte. Endrinq av § j., §2 oq §16 skol qodkiennes av Svelvik Kommunestvre.

Begrunnelse:
Klausulen om at endring av §1, §2 og §16 skal godkjennes av Svelvik Kommunestyre er tatt
inn i foreningens festeavtale med kommunen i 2003. I avtalen henvises det til lov av 1980
der paragrafnumrene er §l_, §3 og §19. Ved senere revisjon av lovene har angjeldende
bestemmelser fått de nye paragrafnumrene §1, §2 og §16.

Styret finner ikke at det i noen versjon av lovene er tatt inn en klausul om godkjenning av
kommunestyret utover siste avsnitt i §17: Denne loven trer i kraft umiddelbort etter
årsmøtet 21. november 2005 og etter at § L, §2 og §1-6 er godkjent ov Svelvik kommunestyre.
Her slås det bare fast når denne versjonen av loven skal gjerde fra. i!

Styret ertil enhvertid pålagt å forholde segtilgjeldende lov. Det er derfor helt avgjørende at
årsmøtevedtak og bindende avtaler med tredjepart tas inn i lover og/eller vedtekter. Bare da
sikres kontinuitet i foreningens drift når styrer og tillitsvalgte skiftes ut. For å rette opp i

misforhold mellom lovtekst og gjeldende festeavtale foreslås klausulen i festeavtalen om
kommunestyrets godkjenning tatt inn i lovens §15.

Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt



Kommentarer under møtet
Det kan komme utfordringer når vi blir del av Drammen kommune, men vi har en tinglyst
festeavtale frem til 2031.
Det kom forslag om å ha medlemsmØter selv om det ikke var spesielle temaer, dette for å

lufte ut og snakke sammen.

Det ble informert om meget stor samarbeidsvilje fra Svelvigen Brygge i de diskusjoner so\m
hadde vært ifbm å anlegge kjørerampe for Sublift.
Det ble klappet for leder for Torstein Kristiansen og den jobben han leger ned for foreningen
blant annet i saken om Sublift.

6,%
Dagfinn Berge
Sekretær

Svelvik 28/t22OL9
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