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Referat fra
årsmøtet 2018.

Tirsdag 27. november kl. L9.00.

Oppmøte: 36 medlemmer

Leder ønsket velkommen til årsmøtet.
Konstituering:

' Godkjenning av innkallingen.

Vedtak: Innkalling ble enstemmig godkjent

' Godkjenning av sakslisten.

Styret ber om årsmøtets godkjenning til å behandle punktene 7a,b ogc etter
punkt 2 - Regnskap, da vedtak i disse vil ha konsekvens både for budsjett og tariffer.

Vedtak: Saksliste med foreslåu endring ble enstemmig godkjent

' Valg av møteleder og referent.

Vedtak:

Møteleder - Torstein Kristiansen

Referent - Dagfinn Berge

' Valg av 2 medlemmer til å undertegne årsmøteprotokollen

Vedtak: Rune Grøneng og Christer Anderson ble enstemmig valgt til å

undertegne protokollen.

Det ble avholdt 1 min stillhet for å minnes medlemmet Magne Alfredsen som har gått bort.



1. Styrets årsberetning for perioden 01.11.17 - 31.10.18

Årsberetningen ble lest opp

Administrasjon.

Styret har i perioden bestått av
Torstein Kristiansen - Leder
Jens Edv. Christiansen - Nestleder
Arild Lindberg - Kasserer
Bernt Halvorsen - Havnesjef
Petter Anton Moe - Båtplassjef
Dagfinn Berge - Sekretær

Svenn Oddli - vararepresentant til styret

Øvrige tillitsvalgte:
Revisorer
PålHøylie
Roar Samuelsen
Bjørnar Uhre - Vara

Havnekomite:
Kent Ove Stenberg
Tor Øyvind Birkeland

Havnebetjenter (ansatte)
Terje Thun
Trond Haagensen

Vaktmester:
Ole Jonny Brattum

Festkomite
Raymond Ingebrigtsen
John Liverud

Valgkomite
Per Haugerud
Tore Bjørge
Svenn Petter Andersen

Det har i perioden vært avholdt 1 1 ordinære styremøter og ett ekstraordinært. Yaramann 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 i perioden avholdt to ekstraordinære årsmøter.
Mandag 19. mars ble det avholdt ekstraordinært årsmøte for å velge leder da dette ikke lot seg
gjennomføre på det ordinære årsmøtet. Torstein Kristiansen ble valgt for 2 åx.

Mandag 22. auglst ble det avholdt ekstraordinært årsmøte i forbindelse med forslag til nye satser.
Pga utfordringer med sertifisering av krana har foreningen måttet benytte innleide kranbiler og vil



fortsatt måtte gjøre dette på oppløft og utsett våren 2019.Dette påtfører foreningen kostnader som
ikke ble dekket inn av eksisterende satser. Styrets forslag ble vedtatt mot en stemme.

Det har vært en utfordring at noen har lagt båter i vinteropplag uten at dette er kvittert ut og båten
merket. Som konsekvens av dette har foreningen innført skilt som leveres ved opptak og som skal
festes synlig på båten.

Det ble giennomført kurs i bruk av masteløft på krana der 3 stykker deltok, alle bestod.
Krana skulle sertifiseres innen første utsett våren 2018, men ble ikke godkjent. Alternativ løsning
ved å leie inn kranbiler ble iverksatt og alle utsett ble foretatt på denne måten. Vi fikk et tilbud på å
reparere krana som var relativt kostbart og der en ikke kunne garantere at dette var alt som skulle
til. På bakgrunn av dette ble reparasjon utsatt slik at flere alternativer kan utredes. Dette har vært
gjenstand for mange diskusjoner og blir egen sak på årsmøtet 2018. Opptak høsten 2018 ble også
foretatt med kranbil.

Til informasjon er nye vimpler produsert og kan kjøpes for kroner 200 ved henvendelse til ett av
styrets medlemmer.

I forhold til diskusjonen rundt bjørkene på Batteriøya er flere hugget i forbindelse med oppføring av
nytt krutthus. Forslag til alternativ beplantning er overlevert kommunen.

Det er montert vannmålere og vi blir belastet for forbruk. Medlemmene ble anmodet om å vise
moderasjon med bruk og ikke la det ligge å renne om en vasker båten.

I forbindelse med høstdugnad skulle taket repareres. Både pga. av fare for regn og at reparasjonen
ville ta lengre tid enn en kveld så ble denne utsatt til en helg. Tusen takk til alle som bidro til å ffi
tak og vindskier i orden.

Foreningen har i perioden sendt sine innspill og kommentarer til reguleringsplan ifbm Svelvigen
Brygge.

Alle utsendinger og info til medlemmer er gjort via hjemmesida og e-post bortsett fra til noen av
r,åre aller eldste medlemmer som ikke bruker e-post.

Aktiviteter.

Medlemsmøte
Det har ikke vært avholdt medlemsmøter.

Båtførerkurs. I samarbeid med Waypoint Maritime ble det anangert båtførerkurs 9. juni med 14
deltakere der l0 besto eksamen. SMF stilte lokaler til rådighet, forhandlet fram spesialpris for
medlemmer og markedsførte via hjemmeside og e-post. Waypoint Maritime sto for registrering av
påmelding og gj ennomføring.

Vårdugnad
Vårdu,snaden ble avholdt onsdag 9 mai. Det var 34 frammøtte som gjorde en god innsats med
r1'dding. plukking av søppel og annet vedlikeholdsarbeid.

Fjordcruise
Fiordcruise for pensjonister ble gjennomført onsdag 6 juni. Det var 9 deltakere fordelt på 3 båter.
Dette bidrar til å gi SMF et godt omdømme og SMF takker de båteiere som stilte.



Høstdugnad
På høstdugnaden onsdag 22. augustvar 47 registrert på deltakerliste.
Da det pga. av vær og varighet av takreparasjon ble denne utsatt. Det ble foretatt løpende rydding
og vedlikehold.

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

Medlemsaker.
Antall medlemmer fra Svelvik pr 3 1.10 2018 er 327 , i tillegg kommer 16 Drammensmedlemmer

Utsett. opptak og vinteropplag.
Det er giennomført 4 med utsett og 4 med opptak i løpet av sesongen. Da krana har vært ute av drift
har det ikke vært tilfeldige løft.

Etter siste opptak er det kvittert i opptakslista for 61 båter i vinteropplag, og det stemmer med

opptelling av antall båter i opplag. I tillegg er det gjort avtale om vinteropplag på vannet for 3 båter.

Det minnes om at avfallsconteiner kun er for vanlig husholdningsavfall. Det er dessverre ved flere
anledninger kastet oljeholdige kanner, spraybokser og annet som er spesialavfall.

Havna.

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

Sommeren 2018 har 5 av disse vært benyttet av eksterne.

Vaktordningen.

Våren startet med vakter fra26.april og siste var'7.juli. Fremmøte til vakter har fungert
tilfredsstillende og det var ikke værl spesielle hendelser.

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 ingen spesielle hendelser er logget.

Ekstra-vakter.
Vi startet sesongen med et akseptabelt antall ekstra-vakter.

Det er foretatt stikkprøver i sesongen, uten bemerkninger.

Oppmøte medlemmer ---ekstra-vakter.

Totalt er det utført 292 vakter, noe som tilsvarer 2336 dugnadstimer.
Av dette, er det betalt for 141 ekstravakter, tilsvarende 1128 dugnadstimer.

Ordningen med sms-varsling hver søndaglmandag før neste uke fungerer meget bra, og må
viderefbres.

Torstein Kristiansen - Leder Jens Edv. Christiansen - Nestleder
Arild Lindberg - Kasserer Bernt Halvorsen - Havnesjef
Petter Anton Moe - Båtplassjef Dagfinn Berge - sekretær



På spørsmål om hva som er kommentert ifht Svelvigen Brygge ble det besluttet at styrets svar på
dette legges ut på hjemmesiden.
På spørsmål om Drammensfolk kan være medlemmer svarte styret at det kan de ikke, men pga
avtale med Drammen Havnevesen har de rett på 14 plasser som de tildeler via informasjon på sin
hjemmeside.

Vedtak: Styrets årsberetning ble enstemmig vedtatt.



2. Regnskap for perioden 0l.ll.l7 - 31.10.18

Eiendeler

1510 Kundefordringer

1920 Skue sparebank

1923 Depositum strømmåler

1925 Vipps konto

1970 Konto kran

ield

2920 Skyldig feriepenger
-500284,79

-451 I

120213,98

0

-3600

114072,38

7499,76

7015,05

1 50 1 64,55

-6150

-56801,07

2,03

-6705,95

76045,43

-9750

57271,31

7501,79

309,1

226209,98

-380070,8 1

-451 I

-379644,05

1 50000

126604,42

110

s000

14000

280000

1 5000

3 r000

6000

120000

3000

156000

4000

2050 Annen egenkapital

2060 Fond til utskifting av kran

Overskudd

-379644,05

1 50000

0

0

0

126604,42

3011 Mastestativ

30 I3 SMF VIMPLER
3016 Avtale renholdtoalett Svelvik kommune

3 I 00 Leieinntekt båtplass

3105 Tilfeldige oppdrag bruk av kran traktor mm.

3 1 12 Betaling utsettsrampe

31 19 Innmeldingsavgift nye medlemmer

3120 Vinteropplag

3150 Vinterstrøm til båter

3 200 Medlemskontingent

3410 Tilskudd

3500 Tilbakebetaling strøm fra Svelvik kommune
3910 Purregebyr

3960 Gebyr for uteblitt vakt
8040 Renteinntekter

110

0

0

233061,59

1320

19644,05

6400

I I 1900

2166,15

124600

16617

0

270

4600

4023,92

1 000

1000

14000

21 5000

1 5000

25000

5000

100000

3000

12s000

3500

5000

s0004500

2240 Liln brygge

Inntekter

Kostnader

Konto
Inngående
Balanse

Utgående
balanse

Inngående
Balanse

Utgående
balanse

Inngående
Balanse

Utgående
balanse

Konto
Budsjett
2018 2019

Konto
Budsjett
2018 Budsiett 2019



4300 Innkjøp varer

5000 Lønn

5090 Påløpte feriepenger

5520 Forskuddskatt

6010 Grunnleie

6320 Tekn.tjenester, vann, avløp

6340 Strøm

6370 Renovasjon

65 l0 Honorar for ekstravakt

67 20 Støtte redn ingssel skapet

6800 Kontorrekvisita

6810 IT kostnader

68 1 6 Kontingent Oslofi ordens friluftsråd
6900 Bredbånd

6907 Vedlikehold klubbhus

6910 Postboks leie

691 1 Eiendomsskatt

6940 Porto

7130 Mobilkran leie

7140 Vedlikehold av løfteanordning

71 70 Vedlikehold brygge/utsettingsrampe

7315lnnkjøp av trær

73 20 Vedl ikehold/drivstoff traktor
1 326 Y edlikehold landareal

7330 Annonser

7430 Nøkler og låser

7500 Forsikring

7610 Servering ved årsmøter og medlemsmøter

7700 Kranførerkurs

7740 Lamper til havna

7770 Bank- og kortgebyr

7 7 7 9 Gebyr betal ingsformidling
7790 Andre kostnader

8150 Rentekostnader

Resultat

-9550,25

- 1 4086

0

-4241

-11257

-4973,17

-65023,17

-12938

-7200

0

-1 1 58,84

-15036,25

-1s00

-8902,64

-28514,75

-1 130

-9690,84

-252

- I 33350

-8184

-2160,97

0

-372,52

-6840,8

-3697,06

0

-32187

-3245,45

0

0

-2900

-1756,5

-7970,09

0

s0000

s000

12000

40000

20000

s000

2000

3000

25000

1 500

s000

1200

20000

s00

1 0000

50000

30000

2000

2000

4000

1 000

301 00

5100

1 0000

400

3000

10000

35000

1 0000

I 000

3000

1 2000

5000

70000

1 5000

7000

2000

2000

I 6000

1 500

r 2000

r 5000

1200

s00

80000

I 0000

l 0000

3 0000

500

2000

4000

32000

4000

3000

3000

1 0000

1 0s000

Sum

Kommentar fra kasserer
Inntekter:

- Konto 3016 renhold toalett Svelvik Komm.
Ført på, konto 341 0 tilskudd kr 13817,00

Utgifter:
- 6340 Høy strømpris og forbruk
- 7140 Årlig kontroll av kran(KIS)
- 6907 Stor kostnad tak klubbhus

126604,42 129200 177410

Budsjett
2018 2019



71 30 konsekvens av underkjent kran
7326 utbedringer av vannsystem i havna

Revisjonsberetning

Revisjonsberetning for regnskapsåret 01.11 .2017 - 31.10.2018

Regnskapet er revidert og funnet i orden.
Revisorene anbefaler årsmøtet å godkjenne regnskapet.

Svelvik 19. november 2018

$1r,oM.
Bjørnar Uhre

Regnskapet ble gjennomgått av kasserer.
Det kom spørsmål om utsettingsrampe da det synes å være mindre betalt her enn tidigere
år. Et medlem opplyste at ien annen forening han er medlem iså gikk beløpet ned da de
innførte VIPPS.

Alle ble oppfordråt til å spørre de som benytter rampa om de har betalt.
Det ble også kommentert at noe av betalingen av rampa var ført på feil konto slik at
totalbeløpet er omtrent tilsvarende tidligere år.

Det ble kommentert at det ikke er betalt til redningsselskapet, det er det vedtak på at skal
gjøres. Kasserer må her huske å betale dette da et ikke kommer noen faktura. Kasserer
må også huske å fakturere kommunen for strøm,

Vedtak: Revidert regnskap ble enstemmig vedtatt.



3. Fastsettelse av kontingent og gebyrer.

Medlemskontingent

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

Båtfeste (sommersesongen)

Medlemmer
Andre Eksterne

ljenesten skal kun benyttes hvis helt nødvendig og
med havnebetjenten.

Medlemmer
Eksterne/Andre

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

kr. 650,- pr. bryggemeter
kr. i 300,- 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 tildelingfør 7 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.

Utsettine/opptak utenom onnsatte daser

utføres av t havnebedent. Tid avtales direkte

kr. 1320,- pr.løft opp eller løft ut
kr. 2100,- pr.løft opp eller løftut

Oppløft/utsett for ettersyn i sommersesongen

Medlemmer
Eksterne/Andre
båten kan løftes opp og settes ut igjen på ett
oppdrag.

kr. 1000,- pr.løft opp eller løftut
kr. 1500,- pr.løft opp eller løft ut. Hvis

frammøte for havnebetjenten faktureres kun for ett

Punktene over erstattes av ett:
Løft for opptak/utsett og etters),n utenom oppsatt dager
Medlemmer kr. 1000,- pr.løft opp eller løft ut
Eksterne/Andre kr. 1500,- pr.løftopp eller løft ut.
Hvis båten kan løftes opp og settes ut igjen på samme dag faktureres kun for ett oppdrag.

Vedtak: Punktet om endring utgår og satsene består



Leie ar kran til masteløft ogleller leie av mastestativ for masteopplag for seilbåter

\lediemmer
Eksterne'Andre
Bruk av kran til masteløft avtales med
l'edtak: Punktet blir stående

kr. 1 10,-

Kr.220,-
sertifi sert personell. Havnebetj entene skal ikke involveres.

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

Medlem
1200,-
1900,-

2400,-
3000,-
3600,-

Båtstørrelse
Under 20 fot
20 -25 fot
26 - 30 fot
31 - 35 fot
Over 35 fot

Eksterne/Andre
2400,-
3600,-
4900,-
6000,-
7200,-

For båter som ligger ved kai om vinteren, gjelder satsene for båtfeste i sommersesongen (kr.
650,-lkr. 1300,- pr. bryggemeter). For større båter fastsettes prisen etter avtale med styret.

Sommeropplag etter avtale med styret (ref. vedtektenes § 8) (gieldende 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, påiøper et flyttegebyr på kr.
1.000,- dersom flyttingen utfbres av foreningen. (i stedet for havnebetjenter)

Vedtak: Endringen gi ennomføres

For sent utsett
Dersom det ikke foreligger en avtale med styret om å få sette ut senere enn siste utsettslørdag,
ptiøper et gebyr på kr. 200,- pr. dag.

Alt materiell skal være fiernet senest 3 dager etter sjøsetting. Dersom dette ikke etterkommes, skal
båteier bøtelegges med kr. 300,-, og deretter kr. 300,- for hver påbegynt uke.

Vedtak: Punktet flyttes vekk fra vedtekter

Bruk av strøm
Båteiere som ønsker strØm om bord vinterstid, skal ha ar.tale med styret om dette og bruke godk-ie:l:
strømmåler. som leies av foreningen. Det betales k. 1.500.- i depositum tbr strommålerel.
Stromforbruk avleses ved utsett og beregnes etter vinterseson-uens holeste pris - kr. t,i.-<r-r ::. <,.i:. -

båtpussperioden kan strøm brukes gratis i tilknlrning til dette arbeidet. men det iiilates :i<e :::< .'.
strom til oppvarming.



Båteier som gjør avtale med stedfortredende vakt betaler denne direkte kr. 800,- pr. natt. Forslag til
endring: kr 900,-

\redtak: 900,- per natt ble vedtatt.

Båteier som ikke møter til pålagt vakt blir fakturert for et gebyr på kr. 2300,-

Havneavgift - gjestebryggc 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.
Okning i satsen forutsetter at dusjrom etc settes i stand.
Det ble diverse diskusjon om dette med å åpne for dusj. Dette vil bli misbrukt av unger som bader
etc

\-edtak: 200 kr per natt ble vedtatt

Purresebvr
Ved for sen betaling av tilsendt faktura sendes purring 14 d,ager etter forfall.
tillegges purregebyr ihht. gieldende norsk lov. Inkassovarsel sendes sammen

Tariffene er sist revidert på ekstraordinært årsmøtet 10.09.201g.

vedtak: vedtatte tariffer etter punktene over ble enstemmig vedtatt

2. gangs purring
med2.gangs purring.



4. rets forsl til handli n.
Administrasjon 2018 2019

Løpende oppdatere og videreutvikle bruken
av www.renna.no

Videreføres Videreføres

lmplementere bruk av styreweb som
overordnet adm in istrativt verktøy.

Videreføres Fullført

Utsendelse av nyhetsbrev til de medlemmer
som oppgir/oppdaterer styret med

korrekte e-postad resser

Gjennomført via
hjemmeside.
Videreføres ikke.

Videreføres ikke

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. Avvente
oppstart av arbeidet i

kommunene jan. 2018

Videreføres

Revidere instrukser for tillitsvalgte Arbeid påbegynt,
Videreføres og legges
fram på årsmøtet
2018

Fullført

Videreføres ikke

Utarbeide årshjul for styrearbeid. Arbeid påbegynt,
videreføres og legges
fram på årsmøtet
2018

Fullførl

Gjennomføre kranførerkurs i løpet av
vinteren 2018.

Nytt tiltak

Avlyst pga kranas
tilstand.

Avventer vedtak ifht
alternative
løfteløsninger for
opptak og utsett

Styret vurderer ny praksis for løft i løpet av
2018.

Nytt tiltak
Avlyst pga kranas
tilstand.

Avventer vedtak ifht
alternative
løfteløsninger for
opptak og utsett

Holde medlemsregisteret oppdatert mht.
medlemmer som går bort.

Videreføres. 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 2018.

Utsett: 24.03 - 28.04. - 05.05. - 12.05.

Opptakl 5.09, 06.10 og 20.10.

Gjennomført,
videreføres

Awenter vedtak ifht
alternative
løfteløsninger for
opptak og utsett

2 medlemsmøter- 1 i vårsesongen og 1 i

høstsesongen under forutsetning av
aktuelle temaer

lkke gjennomført, lkke
aktuelle tema.
Videreføres

Videreføres



Fjordtur for kommunens pensjonister i

samarbeid med Frivillighetssentralen.
Gjennomført,
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.

Gjennomført,
videreføres.

Videreføres

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

Gjennomført,
videreføres

Avventer vedtak ifht
alternative
løfteløsninger for
opptak og utsett

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

lkke gjennomførl,
videreføres

Videreføres

Skal publiseres på
renna.no

Skifte skråstøtter der det trengs under
brygga på Batteriøya

lkke gjennomført,
videreføres

Videreføres

Ny betalingsordning via sms for bruk av
rampe innføres.

Er gjennomført samt
innført VIPPS.

Videreføres ikke

Reparasjon av betongdekke på rampe I gangsatt, videreføres.

Er utført

Videreføres ikke

Vedlikehold

Kranvedlikehold i tråd med sertifikatkrav Gjennomført,
videreføres

Avventer vedtak ifht
alternative
løfteløsninger for
opptak og utsett

Tiltak mot nedfall fratrær på Batteriøya.
Plante nye trær.

Delvis gjennomført,
fullføres i 2018.
Flere trær ble hugget i

2018

Avventer utspill fra
kommunen

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

Gjennomført.
Videreføres

Videreføres

Kontakte Sameiet Bondetomta ang. planer
om mudring og ny brygge.

Overføres til Svelvigen Brygge

lkke gjennomførl.
Møte med utbygger er
avholdt. lnfo om
planer.

Opprettholde kontakt
med Svelvigen Brygge

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

Nytt tiltak

Ble gjennomført

Videreføres

Havneutvikling - investeringer

Annet



Oppgradering av gjesteplasser med strøm,
vann og dusjmulighet. Markedsføres i

«Norske Gjestehavner»

Nytt tiltak

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

havna

Nytt tiltak

Følgende kommentarer kom etter gj ennomgangen:

Styret bekreftet at endringen med havnesjef og båtplassjef har fungert bra.

Når saga rives må foreningen tenke på en løsning for overrettlys.

Vedtak: Handlingsplanen ble enstemmig vedtatt



5. Styrets forslag til årsbudsjett.

Budsjettforslaget for 2019 er førtihøyre kolonne under pkt.2- regnskap.

Styrets forslag til disposisjoner:

Innestående på driftskonti pr. 3 1. I 0.1 8

Budsjettert overskudd 20 1 9

Krankonto 31.10.18

Avsetning tilkran ihht. årsmøtevedtak 2014

Ekstra avdrag på lån

Avdrag på lån

Nødvendig beholdning driftskonto 3 I .10. 19

Disponible midler 2019

Investering, båfiløft (Subl ift)
Ombygging og tilpasning, rampe m.m.

Nødvendig nylt låneopptak

57580

117410

226209

0

0

-130000 9090.0
nalvar

-7s000

236199

- 1 800000

-300000

-1863801

1. halvår, 70000 2.

Lånesaldo 01 .05.19, gammelt lån

Nytt lån 2019

Avdrag 2019

Lånesaldo 01.09.19.

Kommentarer under budsj ettgjennomgang
En har giu beskjed om strømforbruk, men ikke mottatt faktura. Her skal styret bli bedre, faktura kommer.
Det er budsjettert med leie av kranbil, dette bortfaller nå og vil bli brukt til reparasjon av kran.
Styret bør sjekke om banken kan ta pant i Sublift ved opptak av lån

Vedtak: Styrets forslag til budsjett og disposisjoner ble enstemmig vedtatt.

320000

1863801

- 1 05000

2078801



6. Nødvendige vedtektsend ringer.

A. Styret foreslår flg. endring i vedtektenes §6:

§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.
Båteier er ansvarlig for rydding av sin opplagsplass. Alt materiell skal være fiernet senest 3 dager
etter sjøsetting. Dersom dette ikke etterkommes, skal båteier bøtelegges med kr. 300,-, og deretter
kr. 300,- for hver påbegynt uke - setningen utgår og prisene overføres til tariffer.

Forslag til ny tekst: Tilhengere og alt materiell skal være fiernet senest 3 dager etter sjøsetting.
Overtredelse bøtelegges ihht gjeldende tariff. Utsetting skal skje palmelørdag og de 3 siste lør-
dagene før 15. mai. Opptak skal skje 3.\ørdag i september og 1.og 3. lørdag i oktober. Ved vans-
kelige

Begrunnelse: Lover og vedtekter inneholder ikke noe om priser eller størrelse på gebyrer utover
punktet i vedtektenes § 6 om størrelsen på bot og pris pr. uke for ikke å fierne opplagsutstyr. Styret
foreslår derfor at dette flyttes til tariffer og blir gjenstand for regulering på årsmøtene på lik linje
med alle andre tariffer.

Vedtak: Den foreslåtte endringen ble enstemmig vedtatt.

B. Forslag fra styret:
Styret gis fullmakt til å foreta nødvendige redaksjonelle endringer i vedtekter og tariffer for å bringe
disse i overenstemmelse med vedtak gjort av dette møtet i sak 7.

Begrunnelse: Avhengig av hvilken løsning for framtidigbåtløft som velges i sak 7b vil det være

behov for ulike endringer av ordlyd i tariffer og vedtekter.

Vedtak: Styret gis de foreslåtte fullmakter.



7. Innkomne forslag

A. Forslag fra T Ø Birkeland

I forbindelse med siste ekstraordinær generalforsamling ble det vedtatt å øke takstene for
å kjøpe ny kran. Det var lagt fram et foreløpig budsjett hvor brorpaften av takstøkningen
ville gå med til renter på lån.
Da det sannsynligvis vil bli støme utgifter til utførelse av utkjøringsrampe enn forutsatt i
det fremlagte budsjettet samt at det er varslet en renteøkning fra Norges Bank de nær-
meste årene har jeg følgende forslag:
Med referanse til vedtak i2014: utbedre krana og la den leve 10 år frem ti\2024.
I denne perioden kan vi avsette penger før vttar avgtrørelse om kjøp av ny kran dersom
økonomien tillater dette.
Vi har ikke funnet noe på krana som tilsier at kostnadene vil overstige kr 50 - 60.000,-
Krana bør rcpareres før utsett 2019 slik at kostnader for mobil/lastebilkran kan unngås.
Kr 50 - 60.000,- vil også dekke sertifisering av åk og beregning av transportvogn.

Vennlig hilsen Tor Ø. Birkeland

Vedtak: Forslaget behandles som del av punkt 7c, jfr. oppsett over alternative løsnin-
ger.

B. Forslag fra Trond Haagensen

Fremtidig utsett og opptak: Gjøre i stand krana eller annen fremtidig løsning.

Uttalelser i forbindelse med uttak og opptak og vårt eget utstyr.
Det ble på ekstraordinært møte 1 0.09.201 8 sagt at vårt opptaksutstyr ikke kunne brukes fordi det
ikke forelå en godkjenning av utstyret.

Uttalelser i forbindelse med dette:

o Krana er ikke godkjent for noe bruk

o Traktor er ikke godkjent for å trekke vogna

o Vogna er ikke godkjent

o Stroppene til vogna er ikke god§ent

. Åket til krana er ikke godkjent

o På opptaket nå i høst ble dette utstyret brukt selv om godkjenninger ikke forelå.

o Krana ble brukt til masteløft, og til å sette ut flytebrygga.

. Åket til krana ble brukt til opptak med kranbilen

o Vogna ble brukt for å plassere noen båter.

o Stroppene til vogna ble brukt



o Traktoren som ikke er godkjent for å trekke vogna ble brukt.

Vi synes at uttalelser fra styret om hva som ikke kan brukes av utstyr ikke harmonerer med hvordan
det faktisk blir utført.

Har man vedtatt at utstyr ikke er godkjent, så bør vi følge opp dette. Og vi håper å få en forklaring på
hvorfor det ble gått tilbake på dette under årsmøtet i november.

Hilsen flere av oss som er litt opptatt av at vi bruker hensiktsmessig utstyr og bevarer det gode mil;ø-
et som vi har hatt i havna.

Skribent

Trond Haagensen

Det var ikke kommentarer til dette i møtet:

Vedtak: Forslaget/innspillene behandles som del av punkt 7c, jfr. oppsett over
alternative løsninger.

C. Fra styret.

Framtidig løsning for båtløft.

Styret foreslår at SMF anskaffer Sublift l2T tilbruk ved bhtløftog at ny utsettingsrampe
tilpasses dette. Eksisterende kran demonteres og selges iløpetav våren 2019 for å rydåe
plass for ombygging av rampe. Årlig avsetning til kran som vedtatt på årsmøtet2014
opphører fra2019. Styret gis fullmakt til å utarbeide og prøve ut praksis for bruk av Sub-
lift.
Dersom prosessen med søknader og ombygging av rampe trekker ut i tid slik at ny løs-
ning ikke kan være på plass til høstopptaket20lg foreslår styret atkrana innenfor kost-
nadsrammen som antydes iforslag 7A settes i slik stand at den blir godkjent midlertidig
for bruk til ny løsning er på plass.

Dersom kostnaden til sublift og rampe overstiger budsjettet med l0% skal saken opp på
ordinært eller ekstraordinært årsmøte

Begrunnelse: Vi har fatt svar fra kommunen om at ombygging av rampe er søknads-
pliktig og at det kanbli nødvendig å søke dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan. En
slik prosess vil kunne ta inntil 12 uker fra søknad er sendt inn.
Det foreligger en omfattende kontrollrapport fra KIS om mangler som utgjør sikkerhets-
risiko ogfeil som anbefales utbedret. En midlertidig repørasjon vil bare omfatte det som
er helt nødvendigfor å kunne bruke krana i en tidsbegrenset periode og vil bare være
økonomisk bærebaftig hvis krana brukes utover vårutsettet 2019.

Begrunnelse:
Styret mener at Sublift vil være det beste valget for framtida. Sublift gir øktfleksibilitet,
det er ikke behov for sertifisert personell, ikke krav om årlig sertifisering og ikke
nødvendig med ansatte. Båter løftes opp og plasseres uten omlasting, dÅ ei enkel å



betjene og vedlikeholde. Det vil ikke være behov for å bruke mobilkran på de største
båtene (opp til 12 t) som med dagens kranløsning.

Sublift har små dimensjoner og vil ikke virke ruvende på samme måte som dagens kran,
noe som vil bli viktig i forholdet til beboere i de nye leilighetene som kommer på
Svelvigen Brygge.

Årsmøtet 2014 vedtok at eksisterende kran skulle holdes i sertifisert stand til 2020 ogat
det skulle avsettes midler hvert år med tanke på utskifting. Krana ble ikke godkjent vår-
en20l8, og kostnadene ved å sette den i stand overstiger selv med stor grad av dugnads-
innsats langt det som er avsatt i budsjettet for kranvedlikehold. Selv om krana settes i
stand nå vil det være usikkerhet knyttet til framtidige kostnader og utfordringer med å
skaffe deler til en kran som er over 50 år gammel. Styret mener derfor foreningen vil
være tjent med å avvikle krana.

Styret har vurdert disse alternativene: Reparasjon av eksisterende kran, bruk av
lastebil/mobilkran, Sublift, ny kran og truck. Flere av alternativene gJør det nødvendig
med byggearbeider på rampe og/eller kaikant, og styret har ikke innhentet ekstern
kompetanse for å anslå kostnadene ved dette. Styret mener det er fornuftig å vente med
prosjektering til ny løsning er valgt; dette for å holde kostnadene så lave som mulig.

Prisene som ble vedtatt på ekstraordinært årsmøte 10. september i år vil dekke utgiftene
uansett hvilket altemativ som velges, og kostnader er derfor ikke innbakt i dette forsla-
get. I den oppståtte situasjonen bør vi unngå å bruke midler på løsninger som enten er
midlertidige eller mindre formålstjenlige og velge løsning som er for framtida.

Dersom ny løsning med Sublift ikke er på plass til vårutsettet20lg foreslår styret å
benytte lastebil/mobilkran som i 2018. Kostnadene ved dette vil være de samme som el-
ler lavere enn å sette i stand krana, og demontering av kran vil kunne starte opp tidligere.

Alternative løsninger

Løsning Fordeler Ulemper

Reparasjon, kran Beholder fleksibili-
tet
Ikke behov for end-
ringer av bryggean-
leoo^-bE
Kan være klar til
utsetting våren
2019?

Stor umiddelbar kostnad,
nødvendig med låneopptak
Usikkerhet mht framtidige
kostnader.

Årlig avsetning kr. 75000
må/bør videreføres
Behov for sertifisert perso-
ne11

Årlig sertifisering, stadig
strengere krav
Krav om godkjenning av
annet utstyr (traktor,tralle
mm.)
SMF ansvarlig for god-
kjenninger og forsikring av
ansatte

Omlasting fra kran til tralle



tar tid
o Kommer i konflikt med

Svelvigen Brygge
o Medfører en sikkerhets-

risiko i området
Lastebil/mob.kran o Effektivt.

o SMF har ikke noe
ansvar ved heising

o Ikke behov for
sertifisert personell

. Ikke nødvendig
med låneopptak

. Dyr løsning fordi verdier
ikke skapes i foreningen

o Antall utsett/opptak må
reduseres

o Mister fleksibilitet, opp-
taksmulighet for ettersyn

o Behov for traktor /tralle og
sertifisering

o Behov for ansatt trak-
torføret

. Seilbåter og motorbåter
kan ikke tas samme dag.

Sublift Gir økt fleksibilitet
Ikke behov for
sertifisert personell
Ikke krav om årlig
sertifisering.
Ikke nødvendig
med ansatte
Båter løftes opp og
plasseres uten om-
lasting
Ikke behov for mo-
bilkran i tillegg.
Enkel å betjene
Enkelt vedlikehold
Tilhengerrampe
kan anlegges mel-
lom kiørevanger

Stor umiddelbar kostnad,
nødvendig med låneopptak
Krever ombygging av
rampe og brygge

Ny kran Beholder fleksibili-
tet
Ikke behov for end-
ringer av bryggean-
legg

Stor umiddelbar kostnad,
nødvendig med låneopptak
Behov for sertifisert perso-
nell
Årlig sertifisering, stadig
strengere krav
Krav om godkjenning av
annet utstyr (traktor,tralle
mm.)
SMF ansvarlig for god-
kjenninger og forsikring av
ansatte

Omlasting fra kran til tralle
tar tid
Fast installasjon som er
vanskelig å avhende ved
eventuell oppsiselse av



festeavtale i2036
o Kostbart? Pris ikke sjekket

pr. 05.07.18
o Behov for sertifisert perso-

nell
. Årlig sertifisering, stadig

strengere krav
o SMF ansvarlig for god-

kjenninger og forsikring av
ansatte.

o Utfordrende med forholdet
til Svelvieen Brygge

Truck Gir samme
fleksibilitet som
med kran

Stor umiddelbar kostnad,
nødvendig med låneopptak
Behov for sertifisert perso-
nell
Årlig sertifisering, stadig
strengere krav
SMF ansvarlig for god-
kjenninger og forsikring av
ansatte

Nødvendig med forster-
king og ombygging av kai-
kanten for longside løft.
Omregulering av området
fra friluftsområde til parke-
ring er nødvendig for å
kunne skifte masser og til-
rettelegge for kjøring med
tung truck (reg.plan nr.12
av 1978, §4)

Travellift a Alternativer er ikke vurdert da forhandler ikke svarer på
henvendelser.

Det ble vist film av Sublift
Det ble åpnet for diskusjon
Det ble tatt opp spyling av båter og eventuelle krav iftrt dette. I forbindelse med
grunnarbeider for Sublift ser styret for seg at kum for oppsamling etableres.
En Sublift har antatt levetid på minst l5 år og lånet tenkes tas opp med 15 års nedbe-
taling.
Det kom spørsmål om vi kunne få utfordringer med forurensede masser. Seilforeningen i
Drammen fikk ikke ta vekk masse, men fikk lov å flytte det. Vi kan eventuelt ta vekk og
legge det der dagens rampe er.

Det ble giennomført pause med bevertning, mens styret endret litt på sitt forslag for å minske

usikkerhet.

Vedtak: Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.



D. Fra medlemmer

Det er kommet inn forslag fra2 medlemmer om vakthold og vaktordning.

Fra Bjørnar Uhre

Forslag til årsmøte 2018. Vaktordning.

Juli er vaktfri. Det medflører svært tidlig vaktstart på våren (26 april), og sent på
høsten(5.okt). Vi vet fra erfaring at vaktordningen medfører en stor belastning for
medlemmene. Dette gSør at godt over halvparten av vaktene må utføres av et lite knippe
ekstravaktpersonell. Vi har montert fullt godkjent kamera- overvåking og god belysning.
Havna er et populært turområde, og er derfor godt befolket. Foreslår derfor at vaktperioden
starter senere, avsluttes tidligere, slik at båteiere kun får en EN vakt i sesongen: vår eller
høst. Ikke to, som nå.

Fra Børre Gulbrandsen

Foreslår at årsmøtet vurderer intelligent vakthold isteden for dagens vaktordning.
Har veldig god erfaring med dette fra 2 andre båtforeninger jeg er medlem i.
Fordeler:

Det er overvåking hele året.
Kameraene fanger opp bedre enn dagens vakthold.
Prisen bli høyst sannsynlig rimeligere enn å selge dagens vakt.

Styret foreslår å vurdere alle sider ved vaktordningen samlet. Saken ble behandlet på
årsmøtet i 2013 med slikt vedtak: . . . ..å etablere videoovervåkningsløsning som besluttet i
årsmøte 20I2, men beholde vaktordning som i dag ut 2014 og vurdere erfaringen etter ett års
drift. Styret forbereder ny sak til årsmøte 20 I I med e{aringer Jra 20 I 3 som underlag.
Saken ble behandlet på nytt i 2014, Det forelå 2 forslag:
1. Styrets forslag: «Det settes opp vakter hver natt i båtsesongen somfør. Vaktperioden

reduseres ogvarerfra kl. 22:00 til kl. 02:00».
2. Forslagfra årsmøte: «Det settes opp vakt i perioden 22:00-06;00 med mulighetfor en

sovende vakt. Det settes ikke opp vakter i juli».
Vedtak; Årsmøtets forslag ble vedtatt mot fem stemmer.

Et av argumentene for vaktfri i juli var å dekke behovet for vakthold i de periodene av
sesongen som var mørkest.
Kameraovervåkning ble i 2013 vurdert av forsikringsselskapene som godt nok til å kunne
klassifiseres som organisert vakthold. Styret har sjekket dette på nytt med de største
forsikringsselskapene i september 2018, og konklusjonen er den samme: Det er ikke
formelle forsikringsmessige hindringer for å avvikle nåværende ordning med nattvakter.

Kameraer og programvare ble installerflmontert i 2013 og har trolig behov for oppgradering
til dagens standard og løsninger for å være et fullverdig overvåkningssystem. Det vil bl.a.
være behov for flere kameraer.

Pga. forventede store kostnader ved framtidig løsning for båtløft mener styret det vil være
uaktuelt å investere i oppgradering av overvåkningssystemet i 2}lg, men det kan utarbeides
plan over behov og kostnader for åfå et komplett system.



Kommentarer
l5 Børre: På Bjerkøya har vi nå kun videoovervåking, det koster hvert medlem 800kr per år.
E leaser utstyret. Blir overvåkt fra en sentral i Oslo. Harhøyttaler de kan melde fra med om
noen beveger seg på området.
13 Uhre. I forhold til overvåking så er det en utfordring her da det hele tiden er folk som er
ute og går tur i området, kan ikke sette opp «logiske» spener.
30 Birkeland: På Bekke brygge hadde vi kamera og kun en mann på vakt.

Styrets forslag:
Nåværende vaktordning videreføres i 2019. Styret legger fram planer for awikling av
ordningen og overgang til kameraovervåkning f.o.m. sesongen 2020.

Vedtak: Styrets forslag ble vedtatt mot 6 stemmer.



8. Valg.

Valgkomiteens innstilling.

Årsmøte 2018
Leder Torstein Kristiansen. Ikke på valg

Nestleder/vaktsjef Jens Edv. Christiansen Gjenvalgt for 2 åtr

Kasserer Arild Lindberg. Ikke på valg.

Havnesjef Bernt Halvorsen Gjenvalgt for 2 årr

Sekretær Dagfinn Berge Gjenvalgt for 2 åtr

Båtplassjef Petter Anton Moe. Ikke på valg

Vararepr. til styret Svenn Oddli. Gjenvalgt for 1 år

Revisorer PålHøylie Gjenvalgt for 1 år

Erik Bjørndalen Ny - valgt for 1 år

Roar Samuelsen Gjenvalgt som vara for I år

Havnekomite Kent Ove Stenberg Gjenvalgt for 1 år

Bjørnar Eriksen Gjenvalgt for 1 år

Vaktmester Ole Johnny Brattum Gjenvalgt for 1 år

Festkomite John Liverud Gjenvalgt for 1 år

Raymond Ingebrigtsen Gjenvalgt for 1 år

Valgkomite Tore Bjørge. Gjenvalgt for 1 år

Kristoffer Høydahl. Ny - Valgt for I år

Knut Kristiansen. Ny - Valgt for 1 år

Sekretær

fr." q- 6;r d*ug
Rune Grøneng Christer Anderson
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