Protokoll ordinært årsmøte i Simensbråten båtforening
Sted: Ekeberghuset

Dato: 10. mars 2006

Kl. 18.30-20.00

Styrets leder Arne Kr. Steck ønsket velkommen til årsmøtet.
Bjørn Haug ble foreslått som møteleder og Bjørn tok oppgaven for tjuende gang og ledet
årsmøtet med en stødig hånd.
Opptelling viste at 14 medlemmer deltok på årsmøtet.
Det var ingen innsigelser til innkallelsen av dato 21. februar.
Rolf Atle Nyhuus og Kai Korsbrekke ble valgt til å undertegne protokollen.
Sak 1 Styrets årsberetning
Styrets sekretær Olaf Olstad leste styrets årsberetning. Deretter ble årsberetningen enstemmig
godkjent med følgende bemerkninger:
Fellesmøtet med Holmlia var i januar 2005 og Terje Rakvåg var uteglemt i valgkomiteen.
Sak 2 Revidert regnskap
Kasserer Ole Kr. Tornes leste regnskapet med kommentarer og muntlige noter. Det endelige
resultatet ble et overskudd på kr.22.016,-.
Revisorene Terje Wangen Østbye og Per Dahl informerte om et ryddig og oversiktlig
regnskap, som de kunne anbefale årsmøte å godkjenne. Regnskapet ble deretter enstemmig
godkjent med kommentar: avvik på ført ”uteglemt” inntekt pålydende kr. 958,-.
Den kraftig økningen av strømforbruket ble forklart med sendrektighet i avlesningen. Nytt
pristilbud på strøm må innhentes, da Hafslund er blant de dyreste på markedet. Det ble
anbefalt å kontakte ”Hafslund Direkte”. Avlesning skal gjøres hver måned og det skal skilles
på landstrøm og vinterhavnstrøm. Atle (HB) og Bjørn Åge har ført kontroll med
strømforbruket til blant annet båt som benyttes til bolig.
Sak 3 Fastsettelse av kontingenter og avgifter
Landstrøm må belastes rettferdig i forhold til forbruk. Alternativt kan medlemmene bli pålagt
å benytte egen måler eller at forbruket avleses ved hyppige kontroller.
Landstrømavgift innføres ved avstemning: 13 for / 1 mot.
Endring av bryggeinnskuddet fra kr.13.000 til kr.15.000,Dette ble kommentert av Jan Lindal med at foreningens vedtekter §2. har fått endringer. Han
kunne ikke finne følgende ordlyd ”til foreningsmedlemmers beste”.
Styrets forslag er mindre enn indeksreguleringen og en nødvendighet i forhold til fremtidige
investeringer i nytt bryggeanlegg, samt at renteinntektene er fullstendig fraværende.
Endring av bryggeinnskudd ble vedtatt ved avstemning: 10 for / 4 mot.
Havneavgift beregningen endres til antall meter båtplassbredde og ikke båtbredde som det
feilaktig er skrevet i forslaget.
Havneavgift settes etter båtplassbredde:
2,0m-kr. 1.000,2,5m-kr. 1.250,3,0m-kr.1.500,3,5m-kr.1.750,4,0m-kr.2.000,Endringen ble vedtatt ved avstemning: 13 for / 1 mot.
Det ble kommentert at formålet med Simensbråten båtforening er å gi medlemmene best
mulig båtplass til riktig pris.

Styret foreslår endring av § 8 i vedtektene til følgende ordlyd:
Maks lengde 32 fot (9,75m) – maks bredde 4 meter – maks 5 tonn.
Vedtektsfestet et minimum av 25 båtplasser på eksisterende bryggeanlegg.
Forslaget ble vedtatt: 12 for / 2 mot.
Sak 4 Budsjett 2006
Budsjett ble enstemmig godkjent.
Bjørn Haug kommenterte at vedlikeholdskostnadene for bryggeanlegget var svært lave og
dette kun var til vask og olje. Vedlikeholdskostnaden er reelt sett det doble, da SB kun
belastes 50 %, resterende 50 % på Holmlia båtforening.
Det er ønskelig med mulighet for å sammenligne budsjettallene mot resultat.
Sak 5 Innkomne forslag
Ingen innkomne forslag fra medlemmene.
Sak 6 Valg
På årsmøtet ble følgende styremedlemmer enstemmig valgt:
Arne Kr. Steck
2 år
Ole Kr. Tornes
2 år
Valgkomité ble gjenvalgt Lasse Bockelie, Terje Rakvåg og Jan Lindahl. 1 år
Til informasjon:
Kun et medlem har uteblitt fra vakt. Bjørn Åge Ådum ønsker tilbakemelding fra medlemmer
som blir alene på vakt.
Det ble informert om parkeringsplasser og kaifront, Det er avsatt penger fra Park- og idrett
pålydende kr. 650.000,-.
Ole Kr. Tornes ble enstemmig innvilget dispensasjon på båtlengde 33 fot.

Årsmøtet ble avsluttet kl. 20.00 - i perfekt tid til den planlagte årsfesten.

Oslo, 12. mars 2006

___________________________
Rolf Atle Nyhuus

___________________________
Kai Korsbrekke

