Protokoll fra årsmøte 2020
Gjennomført som digital spørreundersøkelse
23- januar 2021
Årsmøtet holdes normalt 30.11, men pga koronasituasjonen og forbud mot ansamlinger ble det i
stedet gjennomført en spørreundersøkelse der medlemmene kunne stemme og skrive sine
kommentarer. Sluttdato for å besvare undersøkelsen var 23.1 2021.
Undersøkelsen ble sendt ut 18.1 2021 til 316 medlemmer og det var 177 som besvarte. Med tanke
på at det normalt er mellom 30 og 40 tilstede på årsmøtene var dette meget oppmuntrende.
På spørsmål om denne måten å gjennomføre årsmøtet på kunne godkjennes stemte
medlemmene som følgende:
Det var 176 som stemte for og 1 imot å godkjenne denne måten å gjennomføre årsmøtet på.
Følgende kommentarer ble notert:
1. Bra
2. Dersom ett medlem ikke besvarer pga nettbasering svekkes årsmøtets legitimitet.
Saksdiskusjoner, utdypninger/forklaringer bortfaller. Årsmøtet må utsettes!
3. Fremstår som kreativt og løsningsorientert
4. Godt alternativ når fysisk møte ikke kan gjennomføres
5. Helt ok i den situasjonen samfunnet er i.
6. I disse tider er det vel en god løsning.
7. I en tvungen situasjon,, men kan være saker som må taes opp på et senere
tidspunkt.
8. Jeg synes at styret jobber godt og at denne måten er en god løsning
9. Kan kanskje få flere medlemmer til å delta.
10. Kunne vært vurdert streame via nett slik båt-foreningen på Bjerkøya har gjort. bare
et forslag.
a. Styret: Styret forstår spørsmålet slik at det er ønskelig å vurdere en digital
løsning der toveis kommunikasjon er mulig. Styret valgte en løsning der vi
kan dokumentere deltakelse og avstemming, men tar innspillet med oss
dersom dette skulle være aktuelt ved senere årsmøter.
11. Situasjonen tilsier det.

Dagsorden:
Konstituering:
· Godkjenning av innkallingen.
Det var 175 som stemte for og 2 imot å godkjenne innkalling
· Godkjenning av sakslisten.
Det var 177 som stemte for og 0 imot å godkjenne sakslisten
· Valg av møteleder og referent
Punktet utgår da det pga korona ikke kunne gjennomføres som møte
· Valg av 2 medlemmer til å undertegne årsmøteprotokollen
Punktet utgår da det pga korona ikke kunne gjennomføres som møte
Agenda
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 01.11.19 – 31.10.20
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

Havnekomite:
Tore Bjørge
Bjørnar Eriksen

Havnebetjenter (ansatte)
Terje Thun
Trond Haagensen
Disse var ansatt frem til 1.juni 2020.

Vaktmester:
Kjetil Johnsen
Festkomite
Raymond Ingebrigtsen
John Liverud
Valgkomite
Marius Lieng
Kristoffer Høydahl
Chris Roger Bryhn

Det har i perioden vært avholdt 11 ordinære styremøter og 3 ekstraordinære. Varamann har vært
oppfordret til å stille på møtene. Ordinært årsmøte ble avholdt ihht foreningens lover, det er i
tillegg avholdt 2 ekstraordinære årsmøter. Referat fra årsmøtet ble lagt ut på hjemmesida. Det er
avholdt 1 medlemsmøte i sesongen, dette ble avholdt på Batteriøya og det ble informert om
Sublift prosjektet
Årsmøtet har tidligere oppfordret til tiltak pga økte strømkostnader. De som har gitt beskjed og
skal benytte sommerstrøm utover lading av batterier har fått montert måler i stolpene og betaler
for forbruket. Husk at om kjøleskap etc står på skal måler benyttes, dette inkluderes ikke i posten
«lade batterier»
Etter sammenslåing med Drammen Kommune vedtok årsmøtet tidligere en lovendring ifht hvem
som kan søke medlemskap i foreningen. I loven står det nå at dette gjelder innbyggere som var
bosatt «innenfor 2019-grensene for tidligere Svelvik Kommune». I henhold til lovene skal en slik
endring godkjennes av «Svelvik Kommune», dvs nå Drammen Kommune. Drammen Kommune har
behandlet dette og støtter ikke den vedtatte lovendring. Styret har besvart kommunens
henvendelse og er i dialog ifht videre fremdrift om dette. Avhengig av utfallet av denne dialogen
kan dette medføre at det må gjennomføres ytterligere endringer ved et senere årsmøte.
Sublift
Det er gjennomført en rekke dugnader og ekstra innsats fra en rekke medlemmer for å forberede
rampe til bruk for Sublift. Grunnarbeider ble utført av Hermansen Maskin i henhold til avtale og
deretter ble rampe sveiset, støpt av medlemmer og deretter heist på plass i vannet. Arbeidet gikk
meget godt og rampen fungerer etter hensikten.
Skagerak Nett hadde lagt ned kabel til Svelvigen brygge, men la denne på annet sted enn det som
var tegnet inn og tinglyst. Det er fremsatt krav til Skagerak Nett for dekning av våre merkostnader
på bakgrunn av dette.

Tusen takk til alle som har bidratt!
Sublift ble levert fra Swedeship og opplæring av personell i betjening ble gjennomført påfølgende
dag. Alle deltakere bestod og har fått sine synlige bevis på dette.
Erfaringen med opptak i høst har vært god og vi har nå mange båter som er godt og effektivt
«stablet» på land.
Foreningen mottok i etterkant av kontraktstildeling med Hermansen en faktura på utført
tilbudsarbeid fra Gjermund Hellum, dette da han mente beslutningen om tildeling var gjort før han
ga tilbud. Av forskjellige grunner ble ikke fakturaen oppdaget før saken gikk til inkasso. Hellum ble
innkalt til styremøtet i oktober for en samtale og stilte der. Vi har kommet til enighet i denne
saken og styret innrømmet Hellum en del av fakturaen på bakgrunn av at det gikk lang tid før
denne ble besvart. Inkassosaken er trukket tilbake.
Brua over til Batteriøya er i dårlig forfatning. Brev om dette er sendt kommunen.
Utsettingsrampa har vært flittig brukt i år, men styret tror at det fortsatt at det syndes mye ifht
betaling. Som besluttet på tidligere årsmøte arbeides det med en løsning med bom og det er
forberedt for dette i fbm støping av plattform til Sublift.
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 i forbindelse med ny rampe til Sublift, endringer på kranhuset
samt støping av bryggekant der krana stod.
En stor takk til alle som har bidratt!
Aktiviteter.

Medlemsmøte
Det har vært avholdt 1 medlemsmøte, på Batteriøya.
Båtførerkurs
Kurset ble ikke avholdt pga koronasituasjonen.
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 i år ikke gjennomført på grunn av Covid-19 situasjonen.
Høstdugnad
På høstdugnaden onsdag 19. august var 42 registrert på deltakerliste, dvs samme antall som på
vårdugnaden.
Styret takker festkomiteen for servering og alle som deltok for innsatsen på årets dugnader.
Medlemsaker.
Antall medlemmer pr 31.10 2020 er 310.

Utsett, opptak og vinteropplag.
Det er gjennomført 4 lørdager med utsett og høstopptaket med ny Sublift ble gjennomført over 3
perioder.
Etter siste opptak er det kvittert i opptakslista for xx båter i vinteropplag, og det stemmer med
opptelling av antall båter i opplag. I tillegg er det gjort avtale om vinteropplag på vannet for x
båter.
Det har i høst ikke vært behov for mobilkran da Subliften har større kapasitet.
Havna
Det er nå 146 plasser i havna. 14 plasser i ulike bredder kan disponeres av Drammen Havnevesen.
Sommeren 2020 har 6 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 2021 samt i email i forbindelse med
søknadsskjema vil det tas opp hvilke begrensninger i størrelse som gjelder.
Vaktordningen.
Våren
startet med vakter fra 26.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 5.oktober. Også
her har vakt-ordningen fungert bra og det har ikke vært spesielle hendelser
Ekstra-vakter.
Vi startet sesongen med 6 stk. ekstra-vakter. Årets ekstravakter har vert med oss i flere år, og
leverer gode tjenester.
Oppmøte medlemmer ---ekstra-vakter.
Totalt er det utført 264 vakter, noe som tilsvarer 2112 dugnadstimer.
Av dette, er det betalt for 138 ekstravakter, tilsvarende 1104 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.
Styret oppfordrer alle medlemmer til å være med å gjøre havna til et trivelig sted å være for alle!
Torstein Kristiansen - Leder
Arild Lindberg- Kasserer
Petter Anton Moe - Båtplassjef

Jens Andreassen - Nestleder
Bernt Halvorsen - Havnesjef
Dagfinn Berge - Sekretær
Svenn Oddli - Varamedlem

På spørsmål om styrets forslag til årsberetning kunne godkjennes, stemte medlemmene slik:
176 stemte for å godkjenne og 1 stemte imot
Det var følgende kommentarer til årsberetningen:
Aksepterer ikke denne form for årsmøte
1. Har Skagerak Nett akseptert kravet som er fremsatt?
a. Styret: Ja, de har akseptert og betalt
2. Hvilke(n) alternativ(e) entreprenører ble forespurt om anbud? (Ref ekstraordinært årsmøte
17.12.19.)
a. Styret: Johnsrud anleggsdrift ble spurt, men tilbød ikke. Ønsket fra medlemsmøtet var
primært å spørre en lokal entreprenør
3. Hvor mye billigere var Hermansen Maskins anbud i forhold til de(n) andre.
Styret: Det skilte lite mellom de to, men Hermansen sto som ansvarlig overfor kommunen og et
bytte ville høyst sannsynlig medføre ytterligere kostnader da vi da måtte søke på nytt.
4. Var beslutning tatt før Gjermund Hellum hadde levert sitt anbud?
a. Styret: Nei, dette er også bekreftet av Hermansen i en forespørsel han fikk fra Hellum.
5. Har Drammen kommune respondert på SMFs brev om at gangbrua er i dårlig forfatning?
a. Styret: Vi har mottatt svar, men ingen konklusjon.

2. Regnskap for perioden 01.11.19 – 31.10.20
Årsrapport 2020
Likvide eiendeler
Konto
1510 Kundefordringer
1920 Skue sparebank
1923 Depositum strømmåler
1925 Vipps konto
1970 Konto kran

Inngående Balanse Bevegelse
Utgående balanse
26 279,50
-29 937,00
-3 657,50
167 124,07
73 381,22
240 505,29
7 501,79
4,60
7 506,39
19 113,86
-17 822,22
1 291,64
228 083,75
-227 990,72
93,03
448 102,97
-202 364,12
245 738,85

Gjeld
Konto
2240 Lån sublift 2020
2920 Skyldig feriepenger

Inngående Balanse Bevegelse
Utgående balanse
309 354,52 1 990 645,48
2 300 000,00
4 511,00
0,00
4 511,00
313 865,52 1 990 645,48
2 304 511,00

Egenkapital
Konto
2050 Annen egenkapital
Overskudd

Inngående Balanse Bevegelse
Utgående balanse
134 237,45
0,00
134 237,45
0,00 -2 193 009,60
-2 193 009,60
134 237,45 -2 193 009,60
-2 058 772,15

Inntekter
Konto
3011 Fri
3012 Depositum
3013 SMF VIMPLER
3016 Avtale renhold toalett Svelvik kommune
3100 Leieinntekt båtplass
3105 Tilfeldige oppdrag båtløft
3112 Betaling utsettsrampe og gjesteplass
3119 Innmeldingsavgift nye medlemmer
3120 Vinteropplag
3150 Vinterstrøm/sommerstrøm til båter
3200 Medlemskontingent
3410 Tilskudd
3500 Tilbakebetaling strøm fra Svelvik kommune
3850 Salg av traktor
3960 Gebyr for uteblitt vakt
8040 Renteinntekter

Bevegelse
1 880,40
1 500,00
200,00
14 000,00
288 762,50
2 100,00
23 773,49
6 800,00
168 350,00
27 051,90
152 000,00
16 939,36
0,00
40 000,00
0,00
6 413,16
749 770,81

Busjett i år

5 000,00
14 000,00
280 000,00
1 000,00
20 000,00
5 000,00
125 000,00
8 000,00
150 000,00

Budsjett neste år

4 000,00

5 000,00
14 500,00
266 000,00
6 000,00
40 000,00
7 500,00
180 000,00
30 000,00
160 000,00
10 000,00
8 000,00

5 000,00
500,00
617 500,00

5 000,00
500,00
732 500,00

Kostnader
Konto
4300 Innkjøp varer
5000 Lønn

Bevegelse

Busjett i år
Budsjett neste år
-2 691,71
2 000,00
3 000,00
-18 320,00
14 000,00

5090 Påløpte feriepenger
5520 Forskuddskatt
6010 Grunnleie
6320 Tekn.tjenester, vann, avløp
6340 Strøm
6370 Renovasjon
6510 Honorar for ekstravakt
6720 Støtte redningsselskapet
6800 Kontorrekvisita
6810 IT kostnader
6816 Kontigent Oslofjordens friluftsråd
6900 Bredbånd
6907 Vedlikehold ihht handl.plan
6910 Postboks leie
6940 Porto
7130 Mobilkran leie
7140 Vedlikehold av løfteanordning
7170 Havneutvikling
7320 Vedlikehold/drivstoff Sublift
7326 Vedlikehold landareal
7330 Annonser
7430 Nøkler og låser
7500 Forsikring
7610 Servering ved årsmøter og medlemsmøter
7740 Lamper til havna
7770 Bank- og kortgebyr
7779 Gebyr betalingsformidling
7790 Andre kostnader
8150 Rentekostnader

Resultat
Konto
Sum

0,00
-14 311,00
-11 257,00
-12 005,25
-53 040,30
-13 738,00
-4 000,00
-4 000,00
0,00
-14 800,00
-1 800,00
-12 929,31
-5 288,43
-1 867,13
-255,00
-15 312,50
-3 124,00
0,00
-132,00
0,00
-3 000,00
-2 194,50
-29 422,00
-194,30
0,00
-8 673,86
-85,00
-2 688 631,33
-21 707,79
-2 942 780,41

1 000,00
6 000,00
12 000,00
8 000,00
70 000,00
15 000,00
7 000,00
4 000,00
2 000,00
10 000,00
1 800,00
10 000,00
35 000,00
1 200,00
500,00
20 000,00
10 000,00
10 000,00
1 000,00
2 000,00
5 000,00
35 000,00
5 000,00
500,00
4 000,00
10 000,00
51 000,00
353 000,00

12 000,00
12 000,00
70 000,00
15 000,00
5 000,00
2 000,00
2 000,00
15 000,00
2 000,00
15 000,00
100 000,00
500,00

130 000,00
10 000,00
4 000,00
2 500,00
32 000,00
1 000,00
4 000,00
10 000,00
98 650,00
545 650,00

Bevegelse
Busjett i år
Budsjett neste år
-2 193 009,60
264 500,00
186 850,00

Prosjektkostnader Sublift er ført på konto 7790, her er spesifisering av prosjektkostnader

PROSJEKTREGNSKAP SUBLIFT 2020
TEKST

FINANSIERING

Forlik anbudskosnader Gjermund Hellum AS
Div utgifter SUBLIFT v/Jan Eriksen
Hermansen Maskin AS
Betong rampe aug.27
Betong til rampe
Rampe / brygge
Forskaling brygge
kranutlegg av sublift kjørebane
Bevertning Sublift crew
Gebyr tinglysning statens kartverk
spunt til kjørebane sublift
Div. matriell til sub
Betong til rampe
omkostninger overførsel
Restbetaling til Swede Ship Sublift AB SEK 1053500,00
Kamstål til sublift ramme
Svelvik Kran Flytebrygger
Kursmat sublift
Kursmat sublift
Sveise elektroder rampe sublift
Materialer til Sublift
Tilbakebetalt for mye innbetalt importavgift fra KGH
Bevertning subliftkurs
sinkanoder sublift rampe
KGH spedisjon moms/avgifter sublift
Byggesaksgebyr Drammen Kommune
omkostninger overførsel SwedeShip AB
overføring SwedeShip Sublift AB SEK 225750,00
Grunnteknikk oppdrag 4591 "renna miljø"Avtalt honorar SMF
Grunnteknikk feltarbeide/analyser 2019
Betaling SwedeShip Sublift
Tinglysningsgebyr
Byggesaksgebyr utsettingsrampe
Lån
Salg av traktor
Bruk av ordinære driftsmidler
SUM

UTGIFTER

-

2 047 325,00
40 000,00
600 906,33
2 688 231,33

5 000,00
2 103,54
513 815,00
33 194,38
12 921,26
317,00
1 483,00
30 000,00
1 167,80
585,00
66 125,00
318,00
369,00
85,00
1 084 156,85
2 084,00
2 762,50
239,90
239,90
751,72
6 111,00
6 246,00
1 051,00
4 157,00
399 957,00
8 610,00
85,00
235 750,73
31 250,00
19 812,50
216 494,25
525,00
12 955,00

Kommentar/bilagsnr.
202012-25
202012-24
202012-12
202012-7
202012-6
202012-4
202012-3
202012-2
202012-1
202011-33
202011-25
202011-24
202011-22
202011-19
202011-18
202011-17
202011-16
202011-15
202011-14
202011-13
202011-11
202010-23
202010-21
202010-19
202010-18
202009-33
202007-26
202007-25
202004-199
202004-194
202002-16
202002-5
202002-1

202012-17
2 688 231,33

status pr.31/10 2020

Årsmøtet gjøres oppmerksom på at disse kostnadene ikke lå i budsjett vedtatt på ordinært
årsmøte da de først ble vedtatt på ekstraordinært årsmøte 17. desember 2019.
Kopi av referat fra dette møtet:
Referat fra ekstraordinært årsmøte
Tid:

17. desember 2019 på klubbhuset

Antall fremmøtte: 24
Innkalling 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,
"
Frakt
"
Sum
Kurs 02.11.19
Sum omregnet
Toll
Moms
Rampe, revidert tilbud fra Hermansen Maskin pr.10.12.19
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 200m2 'a kr 19,Deponi, forurenset masse
Heising av kjørevanger med mobilkran
Demontering og bortkjøring, kran
Flytebrygge
Salg av traktor og vogn
Asfaltering
Div. arbeider
Totalkostnad

sek 1.400.000
sek
80.000
sek
25.000 Inkl. forsikring
sek 1.505.000
0,95
nok 1.429.750
nok
0 Sjekket med Tollvesenet 13.12.19
nok
356.250
nok
360.000
nok
25.000 Dugnad. Rampe+ bryggekant.
nok
50.000
nok
39.000
nok
51.000
nok
5.000
nok
3.800
nok
213.750 Se beregning i teksten under
nok
10.000
nok
0
nok
25.000 brukt, priser på finn.no 5 - 40000
nok
-55.000
nok
0
nok
2.5000
2.538.550

Disponibel egenkapital ihht. budsjettvedtak 25.11.19
Lånebehov

nok
nok

-250.000
2.288.550

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.
Selge traktor og vogn
Avtale demontering og bortkjøring av kran
Avtale med Svelvigen Brygge om kjøp av stålspunt
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 imot og en stemte blank

På spørsmål om styrets regnskap kunne godkjenne svarte medlemmene slik:
171 stemte for å godkjenne og 1 stemte imot, 5 stemte blankt
Det var følgende kommentarer til regnskapet
1. Jeg synes det er litt uoversiktlig å sammenholde de enkelte postene i det fremlagte
"Prosjektregnskapet for subliften" med kostnadsoverslaget i sak 1 på det ekstraordinære
årsmøtet 17.12.19. Jeg mener derfor at det vil være formålstjenlig for alle medlemmer at
styret lager et nytt dokument hvor postene i kostnadsoverslaget sammenstilles direkte
med regnskapet og at alle større avvik kommenteres.
a. Styret: Det som ikke kommer frem av årsregnskapet er det som skjedde i november
da vi mottok 161.500 fra Skagerak Energi for merutgifter de hadde påført
prosjektet. Hensyntas dette er styrets estimater på årsmøtet 17/12 2019 relativt
nær det prosjektet endte på.
2. Aksepterer ikke denne form for årsmøte

3. Fastsettelse av kontingent og gebyrer.
Styret foreslår ingen endringer i prisnivået for kontingenter og gebyrer bortsett fra i
«Oppløft/utsett for ettersyn i sommersesongen», der det foreslås at gjeldende priser skal gjelde
samlet for løft opp og ut selv om det blir nødvendig at subliftpersonell må møte fram 2 ganger.
Siden arbeidet utføres som dugnad kommer både foreningen og medlemmene bedre ut med
denne ordningen.
Styret foreslår at hele beløpet krediteres dersom tildelt båtplass sies opp før hovedfakturaens
forfall 1. mars.
Styret forslår en endring i prising av bruk av strøm. Da opprinnelige satser ble vedtatt var
strømregimet et helt annet, nå endres strømpriser løpende og nettleie er en vesentlig andel av
kostnaden.
Øvrige foreslåtte endringer er kun redaksjonelle og kommer som følge av at vi har tatt i bruk
Subliften.
Styret foreslår at følgende tariffer skal gjelde for sesongen 2021(foreslåtte endringer med rødt):
Medlemskontingent

Medlemskontingent - innmelding i 1. halvår
Medlemskontingent - innmelding i 2. halvår
Innmeldingsgebyr (hele året)

kr. 500,kr. 250,kr. 200,-

Båtfeste (sommersesongen)
Medlemmer
kr. 650,- pr. bryggemeter
Andre Eksterne
kr.1300,- pr. bryggemeter
Hvis tildelt båtplass sies opp før hovedfakturaens forfall 1. mars krediteres hele beløpet.
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-utgår) planlagte perioder
Tjenesten skal kun benyttes hvis helt nødvendig (og utføres av 1 havnebetjent. Tid avtales direkte
med havnebetjenten – utgår) Ny tekst: Tid avtales direkte med ansvarlig Sublift-team-se renna.no.
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- utgår)
Eksterne/Andre
kr. 1500,- (pr. løft opp eller løft ut – utgår)
(Hvis båten kan løftes opp og settes ut igjen på ett frammøte for havnebetjenten faktureres kun for
ett oppdrag- utgår)
Ny tekst: Prisen inkluderer løft opp og ut. Tid avtales direkte med ansvarlig Sublift-team. Se
renna.no.
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.
Styrets forslag:
Merket i rødt og gjennomstreket utgår.
Båteiere som ønsker strøm om bord skal ha avtale med styret om dette.
Dette gjelder både sommer som vinter.
Bruk av strøm utover ren lading forutsetter at det benyttes måler. Det vil bli foretatt kontroller.
Gjeldende pris er 2kr per KWh.
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.
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 og
02.12.20.

På spørsmål om styrets forslag til tariffer kunne godkjennes svarte medlemmene
slik:
175 stemte for å godkjenne og 2 stemte imot
Det var følgende kommentarer til spørsmål om tariffer:
1. Jeg mener prisen på opplag for båter på land bør økes da en ser hva en båt
under 20 fot koster. Der eier stort sett har egen vogn og ikke bruker sublift.
2. Aksepterer ikke denne form for årsmøte.
3. tariffer går det jo an å kommentere senere .
4. Tariffene bør kanskje snart være gjenstand for revidering da båtstørrelser
over 40 fot nå går under tariffene for båt over 35 fot. Gjelder opplagsplasser.
Men kanskje en tilleggsavgift for båtplass også bør vurderes, for båter over 40
fot.

4. Styrets forslag til handlingsplan.
Administrasjon

2020

2021

Løpende oppdatere og videreutvikle bruken av
www.renna.no
Implementere bruk av styreweb som
overordnet administrativt verktøy.

Utført

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.

Avsluttet

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-perioder i
2021.

Utsett og opptak
gjennomføres på datoer
beskrevet

Info om utsett og
opptak publiseres på
renna.no

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 Drammen
kommune, Kystverket, Drammen Havnevesen,
Batteriøyas Vel, Politiet, andre båtforeninger og
lokale pensjonister.

Videreføres

Videreføres

Videreføres

Fullført

Utsett: 27.03/26.04-30.04/03.05-08.05/10.0515.05.
Opptak:13.09-18.09/27.09-02/10/11.10-16.10.

Oslofjordens Friluftsråd og Redningsselskapet
skal støttes med tilskudd eller
støttemedlemsskap.
Havneutvikling - investeringer
Etablere miljøplan for havna. Havnekomiteen
skal være ansvarlig for dette arbeidet.
Etablere ordning med bom ved rampe

Videreføres

Endre antall og plassering av flaggstenger (så de
ikke er i veien for vinteropplag)

Nytt tiltak

Opprette bedre strømforsyning mht
vinteropplag på land

Nytt tiltak

Igangsette arbeidet med å vurdere løsninger for
kameraovervåking

Nytt tiltak

Vedlikehold
Skifte skråstøtter der det trengs under brygga
på Batteriøya

Videreføres

Videreføres

Bytte bolter på utriggere

Nytt tiltak

Subliftevedlikehold i tråd med informasjon fra
produsent

Videreføres

Vedlikeholdsplan for havneområdet. Prioritere
tiltak og sette inn i handlingsplanen.

Nytt tiltak

Igangsatt og videreføres

Fullføre dusjmulighet og etablere rutiner for
renhold.

Nytt tiltak

Videreføres

Skifte lysarmatur i stolper langs nabogrensa

Nytt tiltak

Fullføre ombygging av kranhuset.
Port, organisering av lagerrom m.m.

Nytt tiltak

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

Videreføres

Videreføres

Opprettholde kontakt med Svelvigen Brygge

Videreføres

Videreføres

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

Videreføres

Videreføres

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

Videreføres

Igangsatt og videreføres

På spørsmål om styrets forslag til handlingsplan kunne godkjennes svarte medlemmene:
176 stemte for å godkjenne og 1 stemte imot
Det var følgende kommentarer til handlingsplanen:
1. Aksepterer ikke denne form for årsmøte

5. Styrets forslag til årsbudsjett.
Budsjettforslaget for 2021 er ført i høyre kolonne under pkt.2- regnskap.

Styrets forslag til disposisjoner:

Sum likvide eiendeler pr. 31.10.20
Budsjettert overskudd 2021
Disponibelt 2021
Avsetning, framtidige investeringer

245 738
186 850
432 588
432 588

På spørsmål om styrets forslag til budsjett kunne godkjennes svarte medlemmene:
176 stemte for å godkjenne og 1 stemte imot
Det var følgende kommentarer til budsjett:
1. Jeg vil gjerne at styret gir noen kostnadsanslag knyttet til kontiene 6907 "Vedlikehold ihht
handlingsplan" og 7170 "Havneutvikling".
a. Styret: Her ligger bla tanker om forbedret vinterstrøm samt at bryggene trenger
ytterligere vedlikehold
2. Aksepterer ikke denne form for årsmøte

6. Nødvendige vedtektsendringer.
Forslag 1 – vedtektsendring.
§6. Nytt 1. avsnitt
Både medlemmer og ikke-medlemmer kan søke om vinteropplagsplass både på land i
havneområdet og på vannet. Ved stor etterspørsel etter vinteropplag på land prioriteres først
båter med sommerplass i havna, deretter andre medlemmer etter medlemsnummer og sist ikkemedlemmer.
Begrunnelse: Erfaring fra opptaket 2020 viser at det kan bli fullt i havna. Det vil derfor være
nødvendig å ha en vedtektsfestet praksis som utgangspunkt for prioritering og påmelding til
vinteropplag.
Vinteropplag på vannet er behandlet i tariffene, og muligheten for dette bør derfor også
vedtektsfestes.
På spørsmål om styrets forslag til vedtektsendring 1 kunne godkjennes svarte medlemmene:
174 stemte for å godkjenne og 1 stemte imot, 2 unnlot å stemme
Kommentarer til forslag om vedtektsendring 1:
1. Aksepterer ikke denne form for årsmøte.
2. Syntes strøm i sommerhalvåret burde vært påslag i båtplassleien (Snitt overslag).,
begrenset hvor mye strøm som går til lading batterier og varme i sommerhalvåret, kan bli
mye styr med anskaffelse av målerne og unødvendig heft for medlemmer med
styreoppgaver. Men er helt enig og ha målere på båter i vinteropplag.
3. Det bør/må settes en dato, som man må forholde seg til, slik at man ikke blir flytt bakover
på lista, og ikke vil få plass i siste liten.
a. Styret: Dette er notert og vil bli vurdert.

Forslag 2 – vedtektsendring.
Styret foreslår redaksjonelle endringer i gjeldende vedtekter bla på bakgrunn av forslag fra
oppsummeringsmøtet med Sublift-teamet etter høstens opptak. Styret foreslår at eventuelle
vedtak da blir gjeldende vedtekter for sesongen 2021:
§1. Medlemmer av SMF har fortrinnsrett til å benytte båthavnen. Plassene fordeles etter
medlemsansiennitet i foreningen. Det presiseres at bostedsadresse i Svelvik er en betingelse for
medlemskap. Styret konsulterer Folkeregisteret for avgjørelser i tvilstilfeller angående bo- og
adresseforhold - UTGÅR.
Dersom forholdene tillater det, kan styret i SMF også gi ikke-medlemmer rett til båtplass. Båteiere
innen kommunen har da førsterett etter medlemmer av SMF. Styret kan (imidlertid – utgår) ikke
tildele plasser til merkantilt bruk.
Det vises også til festekontrakt av 07.09.69, reforhandlet pr. 04.12.15, med Drammen Havnevesen
som gjennom denne har rett til 14 båtplasser innenfor havneområdet (8 plasser à 2 m, 2 plasser à
2,5 m, 2 plasser à 3 m, 1 plass à 3,5m og 1 plass à 4,0 m).
§2. Brukere av havnen plikter å rette seg etter de vedtekter og tariffer som gjelder. Likeledes
plikter de å etterkomme de pålegg som styret/ (havnebetjent- utgår) Ny tekst: Havnesjefen/ måtte
gi direkte eller gjennom oppslag.
§3. Styret tildeler plasser etter medlemmets ansiennitet i foreningen der lavere medlemsnummer
har fortrinnsrett til plass Tildelte plasser disponeres for en sesong om gangen, og alle må søke om
plass på nytt for ny sesong. Det skal søkes via søknadsskjema som sendes på e-post til alle
registrerte medlemmer pr. 1. november, og søknadsfristen er 30. november. Unntaksvis
aksepteres søknad pr. post.
Medlemmer som ikke får plass settes på venteliste. For sent innkomne søknader settes på
venteliste etter de som har søkt båtplass i rett tid. Plasser som blir ledige i løpet av sesongen
tildeles fortløpende.
Det er båteiers plikt å ha gyldig forsikring for sin båt før sjøsetting. Båten skal registreres i
småbåtregisteret eller merkes på annen måte som gjør det mulig å identifisere eier. Båter i
vinteropplag i havneområdet skal også være forsikret.
§4. Ingen båt, eller del av båt (inkl. joller), må stikke utenfor pælene, eller inn over brygge. Styret
skal ikke pålegges å pæle om en båtplass, og dybden er 2 m.
Båtplasser disponeres etter innbetalt havneavgift f.o.m. første utsettingsdag og t.o.m. siste
opptaksdag.
Kriteriene for tildeling av båtplass er:
Båtens bredde maks. 190 cm - 2,0 m plass
Båtens bredde maks. 235 cm - 2,5 m plass
Båtens bredde maks. 280 cm - 3,0 m plass
Båtens bredde maks. 330 cm - 3,5 m plass
Båtens bredde maks. 380 cm - 4,0 m plass
Båtens bredde maks 430 cm - 4,5 m plass

Båteiere må selv sørge for tilstrekkelige og gode fortøyninger, samt riktig fendring av sine båter.
Båteiere som har fått tildelt båtplass, har ikke anledning til å låne ut denne, med mindre
båtplassjefen finner en kortvarig ordning tilfredsstillende for alle parter
Båtplassen aksepteres gjennom betaling av anvist båtfeste pr. 1. mars. Dersom betaling ikke gjøres
eller annen skriftlig melding er gitt styret innen 15. mars, bortfaller tildelingen
(sykdom/force majeure må komme i mellom). Ventelister avklares innen 1. april, og betales
innen 30. april.
Eventuell avgivelse av båtplass etter dette skal meddeles styret skriftlig. Hvis tildelt båtplass sies
opp Ny tekst: før hovedforfall 1. mars krediteres hele beløpet. Ved oppsigelse 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 et medlem selger båten i løpet av sesongen kan kjøper tilbys å disponere plassen ut
sesongen dersom det ikke er venteliste. Medlemmet avklarer dette med havnesjefen før avtale
inngås med kjøper. Refusjoner behandles som beskrevet i forrige avsnitt. Kjøper faktureres for
båtplass etter gjeldene tariff for medlemmer/eksterne. Medlemmet som inngår avtalen med
kjøper er ansvarlig for tildelt vakt hele sesongen.

Dersom båtplassen ikke er tatt i bruk innen 1. juni, bortfaller tildelingen og båtplassen går
automatisk tilbake til styret for ny tildeling.
§5. Gjeldende kontingenter og gebyrer i henhold til stadfestet tariff betales til kasserer ved tildeling
av båtplass – innen 1. mars hvert år- utgår. Ny tekst: Medlemskontingent og båtplassleie i henhold
til gjeldende tariff betales på tilsendt faktura innen hovedforfall 1. mars. Øvrige gebyrer og avgifter
må betales innen forfall.
§6. Båteier er selv ansvarlig for opptak og utsetting. Båteier må selv sørge for nødvendig og riktig
skolingsmateriell og hjelp. Havnebetjent vil inspisere skolingsmateriell før opptak. Ved mangler kan
havnebetjent nekte opptak - utgår. Ny tekst: Båteier må stille med nødvendig mannskap og riktig
tilpasset opplagsmateriell. Max bredde på krybber er 320cm, og kjølstøtter må være minst 50 cm
høye. Krybber må ikke veie mer enn at de kan flyttes/justeres manuelt. Ved mangler blir ikke
båten tatt opp.
Båteier er ansvarlig for rydding av sin opplagsplass. Tilhengere og alt materiell skal være fjernet
senest 3 dager etter sjøsetting. Overtredelse bøtelegges ihht gjeldende tariff.
Utsetting skal skje palmelørdag og de 3 siste lørdagene før 15. mai. Opptak skal skje 3. lørdag i
september og 1. og 3. lørdag i oktober. Ved vanskelige værforhold kan havnesjefen sammen med
havnebetjentene forlenge perioden for utsetting/opptak- utgår. Ny tekst: Utsetting skal skje
palmelørdag og 3 sammenhengende perioder mandag – lørdag slik at siste periode avsluttes
senest 15 mai. Opptak skal skje over 3 perioder mandag- lørdag slik at 1.periode avsluttes 3. lørdag
i september og 2. og 3.periode avsluttes henholdsvis 1. og 3. lørdag i oktober. Ved vanskelige
værforhold kan havnesjefen endre eller avlyse periodene for utsetting/opptak.
Styret kan ilegge dagmulkt til båteiere som ikke har sjøsatt innen 15. mai.

I de tilfeller traktor benyttes til transport av båter utenfor havneområdet, skal dette gjøres slik at
det ikke forsinker øvrig opptak/utsetting. Fortrinnsvis skal slik transport skje etter opptak den
aktuelle kvelden. Foreningens traller kan ikke benyttes til denne transporten - utgår.
Maksimal hengervekt ved bruk av utsettingsrampen er 3500kg.
§7. Medlemmer kan om sommeren benytte kranen til ettersyn av båtene mot å betale gjeldende
satser. Ikke-medlemmer kan også benytte kranen til samme formål mot å betale gjeldende takst.
Alle henvendelser i denne forbindelse må skje til havnebetjentene-utgår. Ny tekst: Det er mulig
både for medlemmer og andre å bestille båtløft for ettersyn og/eller reparasjon i
sommersesongen mot å betale gjeldende satser. Alle henvendelser om denne tjenesten rettes til
ansvarlig Sublift-team. Se renna.no

§8. I særlige tilfeller kan styret innvilge sommeropplag på tomten i perioden fra siste utsettsdato
til første opptaksdato mot godtgjørelse etter gjeldende tariff. Båteiere må rette seg etter
havnesjefens (/havne- betjentens-utgår) anvisning om flytting av båten til et passende sted. Skulle
det oppstå tvister av noen art, skal havnesjefen avgjøre saken i samråd med styret.
§9. Enhver båteier plikter å gi havnesjefen (/havnebetjenten-utgår) hjelp i havnen når denne
forlanger det. Videre plikter enhver båteier selv å holde orden på sin båtplass både sommer- og
vinterstid. Unnlatelse vil bli påtalt. Ved gjentakelser kan styret inndra båtplassen.
§10. Alle som har båtplass i havnen, plikter å delta i vaktordningen. Dersom man er forhindret fra
å møte, skal båteier skaffe stedfortreder. Stedfortreder skal godtgjøres direkte av medlemmet
etter de til enhver tid gjeldende satser fastlagt av årsmøtet. Ved total uteblivelse vil medlemmet (i
tillegg til godtgjørelse for stedfortreder – utgår) bli bøtelagt – UTGÅR NY TEKST: ilegges et gebyr
etter de til enhver tid gjeldende satser fastsatt av årsmøtet.
Medlemmet varsles ved 2. gangs uteblivelse fra vakt. Ved 3. gangs unnlatelse av å møte til vakt
over 3 siste sesonger, kan vedkommende ekskluderes fra foreningen, jfr. lovenes § 4.
Revidert på årsmøtet 27.11.17.
Revidert på årsmøtet 27.11.18.
Revidert på årsmøtet 02.12.20
På spørsmål om styrets forslag til vedtektsendring 2 kunne godkjennes svarte medlemmene:
173 stemte for å godkjenne og 3 stemte imot, 1 unnlot å stemme
Kommentarer til forslag om vedtektsendring 2:
1. Fordi, man burde beholde båtplasser i båtforening for Svelvik innbyggerne.
2. Aksepterer ikke denne form for årsmøte

7. Innkomne forslag.
A.
B.

Fra styret. Styret legger ikke fram noen forslag i sak 7.
Fra medlemmene. Det har ikke kommet inn forslag fra medlemmene.

8. Valg.

Leder
Nestleder/vaktsjef
Kasserer
Havnesjef
Sekretær
Båtplassjef
Vararepresentant
til styret
Revisorer

Havnekomite

Vaktmester
Festkomite

Valgkomite

Hvem er på valg 2020
Ikke på valg
Torstein Kristiansen
På valg for 2 år
Jens Edv. Andreassen.
Ikke på valg
Arild Lindberg.
På valg for 2 år.
Bernt Halvorsen
På valg for 2 år.
Dagfinn Berge.
Ikke på valg.
Petter Anton Moe.
På valg for 1 år
Svenn Oddli
På valg for 1 år ,
Varamedlem
Roar Samuelsen
På valg for 1 år
Pål Høylie
På valg for 1 år
Erik Bjørndalen
På valg for 1 år
Tore Bjørge- syk.
Vikar fra 04.20:
Anders Sanne Carlsen
På valg for 1 år
Bjørnar Eriksen
På valg for 1 år
Kjetil Johnsen
På valg for 1 år
John Liverud
På valg for 1 år
Raymond Ingebrigtsen
På valg for 1 år
Marius Lieng
På valg for 1 år
Kristoffer Høydahl.
På valg for 1 år
Chris Roger Bryhn

Valgkomiteens forslag 2020

David Hallgrimsen for 2år

Bent Halvorsen for 1år
Dagfinn Berge for 2år

Sven Oddli for 1år
Roar Samuelsen for 1år

Pål Høylie for 1år
Erik Bjørndalen for 1år
Anders Sanne Carlsen for
1år

Stian Andreas Nilsen for 1år
Kjetil Johnsen for 1år
John Liverud for 1år
Raymond Ingebrigtsen for
1år
Marius Lieng for 1år
Kjetil Stampe Auke for 1år
Mangler kandidat

Styret takker Jens Andreassen for 2 perioder (4 år) som nestleder i styret og ønsker David
Hallgrimsen hjertelig velkommen.

På spørsmål om godkjennelse av valgkomiteens innstilling svarte medlemmene:
176 stemte for godkjennelse og 1 stemte mot
Det var følgende kommentarer til valgkomiteens innstilling:
1. Aksepterer ikke denne form for årsmøte.
2. Til kommende vaktsjef. i år havde jeg vakt en fredag og en lørdag så jeg fik 2 helge ødelagt.
dette må det være muligt at gøre anderledes så det blir max 1 helg
3. Jeg har 100 % tillit til styret. Takk for at dere står på!
4. Er helt nytt medlem og regner med at styret gjør en riktig vurdering av båtplassen og
økonomien.
5. Valgkomiteen bør ved påfølgende valg oppfordres til også å finne kandidater blant
medlemmer med liten båt for å sikre at også disse medlemmenes interesser er
representert i styret.

