Protokoll
fra
ordinært årsmøte
i
Simensbråten båtforening
Sted: Ekeberghuset
Dato: 5. mars 2004 kl. 1830
Styrets leder Arne Kr. Steck ønsket velkommen til årsmøtet. Opptelling viste at
19 medlemmer deltok på årsmøtet.
Det var ingen innsigelser til innkallelsen.
Bjørn Haug ble enstemmig valgt som møteleder.
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 resultat ble et overskudd på kr. 33.187,99.
Regnskapet ble deretter enstemmig godkjent.
Regnskapets form ble bemerket og kommentert av Per Dahl, som mente at balanseregnskapet
ikke burde inneholde medlemmenes bryggeinnskudd. Da dette ikke er en del av foreningens
egenkapital, men gjeld til innskytere. Balanseregnskapet viser sum eiendeler
på kr.349.850,35, mens det reelt er ca. kr. 59.000,- etter fratrukket gjeld til innskytere.
Per Dahl vil bidra til at en ny og bedre regnskapsrutine blir etablert for innværende sesong.
Sak 3 Fastsettelse av kontingenter og avgifter
Styrets formann redegjorde for kontingent- og avgiftsnivået i Holmlia båtforening og
Oppegård båtforening.
Årskontingenten ble stående uendret på kr. 180,-. Enstemmig vedtatt.
Det var ingen innkommende forslag om endring av kontingent.
Sak 4 Budsjett 2004
Kasserer Ole Kr. Tornes gjennomgikk styrets forslag til budsjett for 2004.
Budsjettet ble enstemmig vedtatt.

Sak 5 Innkomne forslag
Styret fremmet forslag om avgifts- og vedtektsendringer:
Sak 5.1 Vinterhavn.
§ 9 Vinteropplag erstattes med vinterhavn og får følgende ordlyd:
Vintersesongen starter 15. oktober og varer til 15. april neste år - lagt til nærmeste helg.
For å unngå skader på båtene forårsaket av is eller drivende gjenstander, legges normalt
båtene på Holmlia-siden av brygga. Strømforbruk til oppvarming og lading av batterier i
vinterperioden belastes den enkelte båteier og registreres på egen strømmåler.
a) Vinterhavn tildeles etter følgende prioriterte rekkefølge:
- Båteiere som har plass ved foreningens brygge.
- Medlemmer som har båten liggende andre steder om sommeren.
- Ikke-medlemmer som har sommerplass ved et annet bryggeanlegg på kommunal grunn
innen Oslo Kommune.
b) Båteiere som har bestilt vinterhavn blir informert om hvilken plass de skal benytte.
Den enkelte må selv sørge for å flytte egen båt til anvist plass.
c) Båteiere som ikke har bestilt vinterhavn, skal ha fjernet båten innen 1. oktober. Dersom
en båteier av ulike årsaker ikke er i stand til å få fjernet båten innen fristen, skal det avtales
med Bryggeformannen hvor de midlertidig kan plassere båten.
d) Til den ovennevnte weekend for avslutning av vinterhavn, skal alle båteiere som har ligget
i vinterhavn, ha flyttet sine båter til anvist bryggeplass for sommeren.
e) Medlemmene vil bli pålagt å rette seg etter retningslinjer for vinterhavn, utarbeidet av
Holmlia Båtforening og Simensbråten Båtforening.
Endringene i §9 ble vedtatt med 16 stemmer og et klart 2/3 flertall..
Sak 5.2 Havneavgifter.
Havneavgiftene sommer/vinterhavn økes med kr. 200,- pr. tildelt plassbredde.
Endring av havneavgiften som foreslått ble enstemmig vedtatt.
Sak 5.3 Nye frist for innkomne forslag til årsmøtet.
§ 20 Alle forslag som ønskes forelagt årsmøtet må være innsendt styret innen 10.februar.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Sak 5.4 Dato for årsmøtet.
§ 19 Årsmøtet avholdes en gang hvert år andre fredag i mars.
Forslaget ble endret til: Innen medio mars.
Dette ble deretter enstemmig vedtatt.
Sak 5.5 Tilpasse ordlyden i våre vedtekter
Styret gis fullmakt til å foreta tidsmessige endringer i ortografien (eks. formann - leder osv.)
Dette ble enstemmig vedtatt.

Sak 5.6 Søknad om båtstørrelse utover 32 fot (9,75 m netto skroglengde)
To medlemmer har søkt styret om en utvidet båtlengde på 33 fot (brutto lengde 10, 25 m
inkludert integrert badeplattform)
Det ble innvilget dispensasjon for innværende sesong for disse to båtene, med 10 stemmer for
og 7 stemmer i mot forslaget.
Sak 6 Valg
På årsmøtet ble følgende enstemmig valgt:
Arne Kr. Steck
Ole Kr. Tornes
Per Dahl

Formann
Kasserer
Revisor

2 år
2 år
2 år

Som valgkomité ble gjenvalgt Lasse Bockelie, Jan Lindahl og Terje Rakvåg.
Valgkomiteen ble valgt for 1 år.

Da det ikke var flere saker til behandling ble årsmøtet avsluttet.

Oslo, 20. mars 2004

___________________________
Trond Nystedt

___________________________
Roy Gulbrandsen

