Protokoll fra ordinært årsmøte
i Simensbråten båtforening
Sted: Ekeberghuset

Dato: 4. mars 2005 kl. 18.30-20.00

Styrets leder Arne Kr. Steck ønsket velkommen til årsmøtet og informerte om at foreningens
varamedlem Ragnar Mæhle hadde gått bort. Årsmøtet markerte dette med et minutts stillhet.
Bjørn Haug ble foreslått som møteleder og Bjørn tok igjen oppgaven og ledet årsmøtet med
en stødig hånd.
Opptelling viste at 16 medlemmer deltok på årsmøtet.
Det var ingen innsigelser til innkallelsen av dato 17. februar.
Trond Nystedt og Roy Gulbrandsen ble valgt til å undertegne protokollen.
Sak 1 Styrets årsberetning
Styrets sekretær Olaf Olstad leste styrets årsberetning. Deretter ble årsberetningen enstemmig
godkjent uten bemerkninger.
Sak 2 Revidert regnskap
Kasserer Ole Kr. Tornes gjennomgikk regnskapet med kommentarer og muntlige noter. Det
endelige resultatet ble et overskudd på kr.29.435,12.
Eneste merknad til regnskapet var posten ”Diverse utgifter”. Denne posten må settes opp med
en fotnote med informasjon om postens innhold.
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. Regnskapssmalen er nå lagt om og gir et mer korrekt bilde av foreningens økonomi.
Balanseregnskapet viser sum eiendeler på kr.387.523,47. Med fratrekk av medlemmenes
bryggeinnskudd pålydende kr.299.000,- blir foreningens eiendeler kr.88.523,47.
Sak 3 Fastsettelse av kontingenter og avgifter
Medlemskontingenten ble foreslått endret fra kr. 180,- til kr.200,-. Dette ble enstemmig
vedtatt.
Det var ingen forslag om endring av havneavgift, vaktgebyr eller vinterhavn. Dette forblir
uendret for 2005.
Sak 4 Budsjett 2004
Kasserer Ole Kr. Tornes gjennomgikk styrets forslag til budsjett for 2005.
Budsjettet ble enstemmig vedtatt, etter endring av medlemskontingenten som ble økt til 200,pr. medlem. Det ble også bemerket at foreningen kunne redusere portokostnaden ved benytte
e-post i større utstrekning. Noe som også ville forenkle distribusjonen for styret.
Vi vil derfor igjen oppfordre til å sende din e-post adresse til sekretæren
olaf.olstad@kellox.no.
Sak 5 Innkomne forslag
Det var innkommet et forlag fra Trond Nystedt. Vedrørende samkjøring av vakthold med
Bekkelagets båtforening. Det var enighet om dette er et godt forslag, men det er noen
praktiske forskjeller på hvordan vaktene avholdes. Bekkelaget har blant annet et vaktselskap
som sjekker at medlemmene stiller til vakt og ivaretar vakten på skikkelig vis. Dette har vært
tatt opp i Bekkelaget tidligere, men det var ingen interesse for dette den gang.

Styret tar kontakt med Bekkelaget for å se om det mulighet for å kombinere vaktene med
begge båtforeningene.
Det ble presisert viktigheten av at det alltid er to på vakt i foreningen, slik at vi unngår
alvorlige ulykker.
Styret hadde ikke mottatt noen forslag til vedtektsendringer innen fristen 10. februar 2005.
Styret ønsket å få godkjent følgende forandringer/tillegg vedtektene:
§ 4 MEDLEMMENE PLIKTER:
g) Å godta angitt og justert båtplass gitt av bryggeleder for sesongen. Enstemmig vedtatt
§ 7 KONTINGENTER OG AVGIFTER:
Styret ber om fullmakt til å finne nye betalingsfrister i harmoni med praksis. Enstemmig
vedtatt.
§ 8 HAVNEPLASS:
d) ”havnekomiteen” erstattes med bryggeleder. Enstemmig vedtatt.
f) ”jolleplass” utgår – da vi ikke disponerer jolleplasser i SB. Enstemmig vedtatt.
§ 17 BRYGGELEDER:
a) Rapportere til styret om nødvendig vedlikehold og innhente anbud.
b) Årlig angi og justere plassering av båter i sommer/vinterhavn.
c) Sette opp vaktliste i samarbeide med Holmlia Båtforening.
d) Sørge for bakvaktordninger samt føre kontroll med vaktprotokollen.
Samtlige punkter under §17 ble enstemmig vedtatt.
I tillegg søker styret om å gjøre noen ortografiske forandringer så vel som justering av
paragrafer. Årsmøtet gir styret fullmakt til å gjøre slike justeringer.
Sak 6 Valg
På årsmøtet ble følgende styremedlemmer enstemmig valgt:
Bjørn Åge Ådum
Varamedlem
Sekretær
Revisor

Bryggeleder
Kai Korsbrekken
Olaf Olstad
Terje Wangen Østbye

Valgkomité ble gjenvalgt Lasse Bockelie og Jan Lindahl.

2 år
2 år
2 år
2 år
1 år

Årsmøtet benyttet anledning til å diskutere noen saker under eventuelt.
Under dette punktet er det ingen mulighet for å gjøre vedtak, da sakene ikke er lagt frem for
årsmøtet i forkant, slik våre vedtekter tilsier.
Bryggeanleggs tilstand:
Som kjent er anlegget snart 20 år og det stilles spørsmål om hvor grensen går for å
opprettholde vedlikeholdet i forhold til mulighetene for salg av bryggen. Bryggeleder
informerte om at det må lages deler for å ivareta vedlikeholdet, da det ikke lenger er deler å
få kjøpt. Bryggeleder har innhentet anbud og samtidig sjekket estimert verdi på eksisterende
bryggeanlegg, som er satt til 150-200.000,-. Styret har også vært i kontakt med Telebryggen
for eventuelt kjøp av brygger som har vært benyttet under Båter i Sjøen på Kadett tangen.

Det ble også diskutert om det svarer seg å investere i betongbrygger ved et eventuelt kjøp.
Trebygger med ordinære flytepongtonger har en ca. pris på kr. 670.000,- eks. moms, mens
betongbrygge vil havne på ca. 1.100.000,- eks. moms. Det vil si ca. 335.000,- henholdsvis
550.000,- pr. forening
Betongbrygger vil gjøre det mulig å øke båt størrelsen (tonnasje, lengde og bredde) i
foreningen, men dette vil også kunne medføre redusert antall bryggeplasser, fordi det
området som leies av Oslo kommune begrenser seg til ca. 80 meter ut i Paddehavet. Det er
derfor nødvendig at foreningen tar stilling til hvilket antall bryggeplasser som skal være
tilgjengelig for medlemmene. Brygge saken må diskuteres med HB før det tas noen grep og
styret vil eventuelt invitere medlemmene til et orienteringsmøte om saken.
Dispensasjon på båt på 33 fot
Det ble på årsmøtet 2004 gitt dispensasjon for en 33 fots båt. Medlemmet søkte igjen årsmøtet
om dispensasjon for et nytt år. Det ble enstemmig vedtatt.
Parkering
Alle med båtplass vil få tildelt en parkeringsoblat med SB og HB logo, som skal benyttes ved
parkering på vår parkering i Fisker Syversensvei.
Dette blir iverksatt fordi det til stadighet er fremmede biler parkert på vår meget begrensede
parkeringsplass. Langtidsparkering er ikke tillatt på parkeringsplassen. Det oppfordres til å
parkere på parkeringsplassen ved Hydro Texaco ved langtids parkering, som ferie- og
helgeturer. Skiltet ved parkeringsplassen vil få endret tekst.
Avstegning av vannet
Per Dahl informert om hvor vannet skal stenges av, etter en våt episode i fjor sommer.
Det vil bli satt opp en stoppkran ved egen brygge i løpet av våren.
Se vedlagte skisse for dagens stoppekran.
Årsmøte / -fest
Det ble diskutert tidspunktet for årsmøtet / -festen pga relativt dårlig oppmøte.
Det var et klart ønske om å videreføre tradisjonen med å legge årsmøte og –fest til en fredag,
slik at årsmøtet kan avsluttes med et hyggelig samvær.
Årsmøtet ble avsluttet kl. 20.00 - i perfekt tid til den planlagte årsfesten.

Oslo, 12. mars 2005

___________________________
Trond Nystedt

___________________________
Roy Gulbrandsen

