
 

 

 

 
 
 

Innkalling til Årsmøte for 2016 i klubbhuset på Fagerstrand  
er torsdag 6. april 2017 kl. 18.00 

  
 
 
Styret oppfordrer alle medlemmer til å delta på Årsmøtet, som er Fagerstrand Båtforenings øverste 
beslutningsmyndighet. Vi ønsker at Årsmøtet er vårt forum for meningsutveksling, informasjon og 
god dialog mellom medlemmer, Styret og andre tillitsvalgte. 
  
På grunn av begrenset plass i våre klubblokaler er vi nødt til å be om at alle som ønsker å delta 
melder seg på skriftlig innen nedenstående påmeldingsfrist. De som ikke har anledning til å delta 
ber vi la seg representere gjennom skriftlig fullmakt. Fullmakten kan gis til Styret, eller et annet 
stemmeberettiget medlem.    
  
 
Frist for påmelding er torsdag 30. mars 2017 
  
 
 
Dagsorden: 
 
1.     Konstituering. 

2.     Årsmelding fra styret. 

3.     Regnskap 2016, revisors beretning. 

4.     Fastsettelse av kontingenter, gebyrer, dugnadsgodtgjørelse, andre godtgjørelser. 

5.     Budsjett 2017 

6.     Valg 

 
Velkommen 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Til behandling: 
  
1.   Konstituering. Valg av møteleder, referent, 2 medl. til å signere protokoll og tellekorps. 

2.   Årsmelding fra styret. 

Årsmelding 2016 
Styret har i perioden bestått av: 

Tor Henrik Vestnes Formann 

John Wilson Sekretær 

Thor Egil Johansen Kasserer 

Erik Jakobsen Havnesjef 

Leif T. Kongshaug Vaktsjef 

Espen Solvik Dugnadssjef 

Disse komiteene har hatt følgende medlemmer: 

Per Arne Nordsveen Dugnadskomité 

Ole Jørgen Roven (Leder) Valgkomité 

Viggo Larneng Valgkomité 

    

Rune Holte (Leder) Seilingskomité 

Rune Bucher Seilingskomité 

Revisor: 

Tore Gulbrandsen Revisor 

 
Det er pr. 31/12-2016, 399 medlemmer. 
VENTELISTE 
Det er 6 medlemmer på venteliste som venter på plasser opptil 10m (LOA) og 11 medlemmer 
som venter på plasser med lange utriggere til båter opptil 13m (LOA), og opptil 15m (LOA). 
  
HAVNEN 2016 
Våren ble hektisk med utskiftning av moringer og kjettinger. Det ble skiftet over 300 m med 
kjetting. Bryggene ble flyttet noe, noe som ga oss bedre plass imellom molo og M-brygga. B-
brygga ble også flyttet noe, slik at anlegget ble mer optimalisert. Så nå er anlegget klar for mange 
år før neste sjau. 
Resten av sesongen var rolig. Vi fikk noen opplevelser med søppel og takpapp som noen bare 
satte ifra seg. Det må bli en skjerping av alle vedrørende søppel. Er det fult, så er det ikke 
anledning til bare å sette søppel ifra seg i havna. Vil gjerne like å få vite hvilken båt som har 
byttet takpapp? Det var en god sesong og jeg ser frem imot 2017 med godt mot. 
Erik 
Havnesjef. 
  
Årsoblat 
Ordningen med årsoblater har fungert tilfredsstillende. 
  
Fremleie 
Det viser seg at de regler vi innførte for oppgradert ansiennitet for de som selger plassen sin, og 
opprettholder medlemskapet, har fungert helt etter forutsetningene. Det er derfor ingen grunn til å 
prøve å omgå foreningens regler på området gjennom kreative krumspring.  
 
Vinterleie 
34 medlemmer har hatt båten sin i vinterhavn. 
 
  



 

 

 

Dusj / toalett 
Styret hadde også i 2016 ansvaret for å administrere de kommunale dusj/vask/toaletter og det 
har fungert tilfredsstillende. 
  
VINTEROPPLAG 2016/2017 
Båtforeningens engasjement på Statoilområdet har blitt en suksess. I 2016/2017 er det 160 båter 
i opplag. Medlemmene fikk tilbud om vinteropplag og det ble annonsert i lokalpressen. Som 
tidligere disponerer vi 3 plasthaller med plass til ca. 75 enheter. I tillegg disponerer vi innendørs 
lageret til tidl. Statoil på ca. 900m². Alle haller har maksimal dekning. Innendørs lageret er også 
maksimalt utnyttet. Vi har vært skånet for innbrudd, tyveri og hærverk. 
  
Nesodden Maritime har hatt ansvaret for motorkonservering etc. og har utført dette til alles 
tilfredshet. 
  
Leieavtalen med Fagerstrand Utvikling AS forventer vi fortsetter inntil videre. Styret har god 
dialog med Fagerstrand Utvikling AS og Circle K Norge AS. 
  
DUGNAD 2016 
Ble avholdt dugnad 16. april og 17. september i 2016. Av arbeid som er utført på dugnad dette 
året kan nevnes: 
Vår: 
Ryddet område og reparert kjetting fester. 
Tatt av forskaling av moringer og satt sammen forskalinger til nye moringer. 
Laget forskaling til 3 festepunkter for ytre utriggere, B og M- bryggen. 
 
Høst: 
Forsterket forskaling på 3 festepunkter og støpt disse. 
Espen 
Dugnadsjef. 
 
VAKT I HAVNEN 2016 
Vaktsesongen 2016 startet med nattvakt 30. april og ble avsluttet med kveldsvakt 5. oktober. 
 
Heller ikke i 2016 har det vært meldt om alvorlige hendelser i havnen og vi mener at 
døgnkontinuerlig vakthold gjennom hele sesongen er en viktig grunn til det. 
I vaktprotokollen er notert de samme forholdene som tidligere; enkelte båter har mangelfull 
fortøyning, vann i båten og lignende. Dette er blitt rettet av vakten og/eller båteier er blitt varslet. 
Videre det er notert mangler ved lys på bryggene, mangler med toalett/dusj/vaskemaskin og 
problemer med enkelte nøkkelkort. Også dette er blitt rettet på ved første anledning. 
 
Denne sesongen har det kun vært 3 tilfeller der vakten har misforstått/glemt når vedkommende 
skulle møte til vakt, 1 nattvakt i begynnelsen og 2 kveldsvakter i slutten av vaktsesongen ble 
derfor ikke gjennomført. 
 
Den automatiske SMS-varslingen til den enkelte dagen før vakt, har fungert fint. SMS-varslingen 
er ment som en ekstra påminnelse om vakten neste dag og den enkelte MÅ uavhengig av dette 
notere seg sine valgte vakter. Det er viktig at alle oppdaterer vaktsystemet ved endring av 
mobilnummer. 
 
Mange medlemmer var også i 2016 veldig sene til å velge sine vakter og enkelte måtte purres 
flere ganger før de fikk ordnet seg. Dette er unødvendig arbeidskrevende og kommende sesong 
vil etternølere bli tildelt vakter. 
 



 

 

 

Totalt var det satt opp 476 vakter og 473 (altså nesten 100%) ble gjennomført. Dette er beste 
vaktdekningen noen gang og derfor en stor TAKK og gratulasjon til alle som bidrog til dette flotte 
resultatet til beste for alle. 
 
For 2017 håper vi at frammøtet blir like godt, da vi som tidligere nevnt mener det er sammenheng 
mellom vakt i havnen og ingen alvorlige hendelser/tyverier. 
  
Vaktsjefen takker for en meget god vaktsesong. 
  
3.  Regnskap 2016, revisors beretning, vedtak om anvendelse av overskudd eller dekning 

av tap. 

4.  Fastsettelse av kontingenter, gebyrer, dugnadsgodtgjørelse, andre godtgjørelser. 

Styrets forslag: 

  2016 2017 

Kontingenter:     

Medlemskontingent (alle) Kr. 400,- Kr. 400,- 
Innmeldingsgebyr (gjelder nye medlemmer på venteliste) Kr. 1.000,- Kr. 1.000,- 
Havnekontingent (faste båtplasser) Kr. 2.100,- Kr. 2.100,- 
Havnekontingent jolleplasser (gjelder ikke plassmedlem) Kr. 650,- Kr. 650,- 
Moloavgift faste båtplasser over 2,5m (deles i 2 innbet.) Kr. 6.300,- Kr. 6.300,- 
Moloavgift faste båtplasser inntil 2,5m (50%) Kr. 3.150,- Kr. 3.150,- 

Gebyrer:     

Gebyr overdragelse/salg (kjøper betaler) Kr. 1.500,- Kr. 1.500,- 
Gebyr overdragelse/bytte internt. (Begge betaler) Kr. 750,- Kr. 750,- 
Gebyr overdragelse jolleplass Kr. 350,- Kr. 350,- 
Vaktgebyr ved uteblivelse av tildelt vakt     
Gebyr for betaling av kontingenter etc. etter forfall, 20% av forfalt beløp 

Fremleie:     

Utleiegebyr (for behandling av forholdet) Kr. 1.500,- Kr. 1.500,- 

Depositum (betales tilbake dersom ingen skader) Kr. 1.500,- Kr. 1.500,- 

Fremleiepris 5 % av båtplassens fastsatte verdi + kr. 4.850,- som dekker havnekontingent, 
moloavgift, og utleiegebyr. (i eksemplet er Moloavgift kr. 1.250,- istedenfor kr. 6.300,-) 

Eksempel 3m plass: kr. 8.600,- + kr. 1.500,- i depositum  

Godtgjørelser:     

Utgifts refusjon Kr. 80.000,- Kr. 80.000,- 

Sekretariat Kr. 30.000,- Kr. 30.000,- 
Dugnadsgodtgjørelse (alle) (maks 4t pr. medlem) (Pr. time)   Kr. 100,-         Kr. 100,- 
Vaktgodtgjørelse til reservevakter Kr. 1.000,- Kr. 1.000,- 

Diverse:     

Foreningsvimpel Kr. 200,- Kr. 200,- 
  
5.   Budsjett 2017 
   
6.   Valg av styret, valgkomité, revisor og komiteer. 
  
På valg er: Formann, Kasserer, Havnesjef, Revisor og Valgkomité med 2 medlemmer samt 
seilingskomité med 2 medlemmer. 

  
Fagerstrand 16. mars 2017 
  
Styret 


