VINDFANGERBUKTA BÅTFORENING

DET INNKALLES MED DETTE TIL

ÅRSMØTE
i Frogn Rådhus, ”Fraunar”
Fredag 6. mars 2020 kl. 1900

Etter årsmøtet inviterer vi til sosialt samvær i Ruffen fra ca. kl. 21.00.
Kunngjøring om årsmøtet er annonsert på våre hjemmesider. Link til denne er sendt
registrerte e-postadresser, supplert med SMS til registrerte mobiltelefonnummer.

Styret har i henhold til foreningens vedtekter satt opp følgende saksliste:
Sak nr. 1:

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak nr. 2:

Årsberetning for 2019

Sak nr. 3:

Regnskap for 2019 og revisors beretning

Sak nr. 4:

Fastsettelse av båtplassavgifter, slipp og strømavgift på bryggene

Sak nr. 5:

Fastsettelse av medlemskontingent

Sak nr. 6:

Budsjett for 2020

Sak nr. 7:

Valg i henhold til vedtektenes § 4, herunder valg av
arrangementskomité.

Sak nr. 8:

Innkomne forslag
•
•

Endring av tekst etter årsmøtet i fjor.
Styrets forslag til endring av vaktordning i Vindfangerbukta Båtforening.

Styret
Etter årsmøtet: Eventuelt.
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Sak nr. 1

Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Sak nr. 2

Årsberetning

Vindfangerbukta Båtforening har i 2019 hatt følgende tillitsvalgte:
Styreleder:
Nestleder/sekretær:
Kasserer:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:

Rune Svevad
Erik Burud
Ragnhild Lie
Fredrik Kjøniksen
Tom Eigil Olavsrud
Geir Morten Antonsen
Espen Tonås
Trond Plaat
Rolf Moe

Øvrige tillitsvalgte:
Revisor:
Revisor:

Jan Ulrik Mathiesen
Leif Aker

Arrangementskomité:

Trond Arvid Larsen
Hans Christian Reff
Per Espen Thingulstad
Daniel Novello Johansen
Stian Olsen
Hege Elnes
Bjørn Dahl
Cathrine Andvord Sandberg

Valgkomité:

Roger Karlsen
Roald Larsen
Ragnar Berget

Pr. 1. januar 2020 var det 1.185 medlemmer i foreningen, en nedgang på 28
medlemmer fra 2019. Medlemsmassen må ut fra dette sies å være forholdsvis stabil.
Vindfangerbukta Båtforening har 8 æresmedlemmer.
Det har i valgperioden vært avholdt 11 styremøter. Styret har i tillegg hatt en
arbeidslørdag.
Havnesjef:

Styret ansatte Morten Engelien som havnesjef for 2019.

Ruffen
Morten Engelien har ført tilsyn med Ruffen i 2019, samt vært kontaktperson i
forbindelse med utleie og andre arrangementer. Styret takker Morten for vel utført
arbeid.
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Beretning fra Styret
Vindfangerbukta båtforening er en stor forening med 1185 medlemmer og 493
båtplasser. En liten nedgang på 28 medlemmer fra 2018.
Det er blitt avholdt 11 styremøter og en arbeidslørdag.
Året 2019 gikk med til å drifte båtforeningen på best mulig måte og ivareta
medlemmenes interesser og verdier. Det ble lagt ned mange dugnadstimer for
å holde orden på en så stor båtforening.
I 2019 sa Frogn kommune opp leieavtalen med VB. I skrivende stund er vi i
god dialog med kommunen. Det nye forslaget til avtale vi har fra kommunen er
mer komplisert enn den tidligere. Derfor har vi valgt å bruke en advokat til å
hjelpe oss, til å se igjennom denne. Og snarest mulig få igjennom en best mulig
avtale for Vindfangerbukta Båtforening, med Frogn kommune,
Det ble planlagt å sette ut en septik-tømmestasjon ute på bølgebryteren vår.
Dette er noe Frogn kommune skal stå for. Det er gjort en del forberedende
arbeid, men tømmestasjonen er ennå ikke på plass. Vi regner med at denne vil
komme i 2020.
Heitman Marin har søkt om å få legge ut en ny brygge på vestsiden av sitt
eksisterende anlegg. Dette betyr at dersom søknaden blir godkjent må vi flytte
noe på bølgebryteren i den ytre havnen. Dette er i henhold til tidligere inngått
avtale.
Av denne grunn vil innseilingen til båtplassene i den ytre havnen bli noe
annerledes. Seilforeningen er bekymret, for at dette vil gi mindre plass til deres
sommercamp og vanskeligere utseiling for jolle og brettseilerne, Frogn
Friluftforum (FFF) har engasjert seg i denne saken.
En gjeng fra vår undergruppe, VB Laug har bistått VB og seilforeningen med
fundament og hellelegging som underlag for deres telt som står litt inne på vår
tomt på nordsiden av Ruffen.
Vi fortsetter arbeidet med å forbedre webkamera dekningen på hjemmesiden.
Målet med dette er at alle båtplasser skal være dekket av et kamera.
Vi har videreført, oppgradering av indre havn. Skiftet ut mange bommer på vest
siden av H brygga for å få bredere plasser. Dette for å imøtekomme
etterspørsel etter bredere plasser og gi bedre tilbud for vinterhavn.
I den ytre havnen har vi hatt noen kortslutninger og strømbrudd. Dette fordi
strømkablene har blitt sprøe og svekket med alderen. Derfor har vi måttet
påkoste reparasjoner her og oppgradert anlegget med kabler av bedre kvalitet.
Vi har lagt opp en del nye kabler og strømskap i indre havn, for at det skal bli
bedre kapasitet. Det er også lagt opp nye strømuttak på spuntveggen.
Det er hengt opp redningsstiger på strategiske steder.
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Av praktiske grunner vil søppelkontainer bli flyttet fra nedgang til G brygga og
bort til trafotomta ved traktorgarasjen.
Vi ser også at K-brygga og den gamle Forsvarsbrygga begynner å bli dårlige.
Dette vil det komme en plan på.
Samarbeidet med regnskapsbedriften Råd og Regnskap har i 2019 fungert
veldig bra.
Hvert år er det noen båtplass leiere som av forskjellige årsaker ikke bruker
båtplassen sin. Disse plassene leier foreningen ut til andre medlemmer. Når
plassen er utleid blir årsleien tilbakebetalt. Dette er en veldig tidkrevende jobb
for styret, men et godt tilbud til medlemmene.
Det har vært få hendelser i bukta sommersesongen 2019. Takk til dere som
har gått vakt og tatt ansvar.
Det er viktig at alle medlemmene hjelper oss med å holde sine medlemsdata
oppdatert.
Reglementets § 17 Informasjonsplikt:
«Endring av adresse, e-post og telefon skal oppdateres ved bruk av
endringsskjema på vår hjemmeside.
Det samme gjelder også etter godkjent skifte av båt, der registreringsnummer,
forsikringsselskap, båttype, lengde, bredde og vekt skal oppdateres.»
I Vindfangerbukta Båtforening er det et flott miljø og god trivsel. Dette kommer
ikke av seg selv. Året rundt står arrangementskomiteen på, og bruker mye tid til
å arrangere temakvelder, sammenkomster og fester for alle medlemmene. Det
kan likevel være litt tungt til tider, da det er litt varierende fremmøte på de
forskjellige arrangementene.
Jeg vil på vegne av styret og meg selv få takke alle som bidrar til vår felles
trivsel i båtforeningen. Det være seg Arrangementskomiteen, Ruffeline,
Bridgeklubben, Seniorgruppa og Lauget. En takk også til havnesjefen og til de
som har bidratt på dugnader dette året. Kommer heller ikke utenom
valgkomiteen og revisorene, tusen takk. Som styreleder vil jeg få takke dere
alle som sitter sammen med meg i styret. Dere bretter opp armene og bruker
mye av fritiden deres på foreningen. Tusen takk for den jobben dere gjør.
Til slutt noen oppfordringer til alle medlemmer:
•
•
•
•
•

Husk å betale medlemskontingenten i tide. Så slipper vi å bruke tid på purring.
Husk å gi oss beskjed før 1. april, hvis du ikke skal benytte plassen for
sesongen 2020.
Sett dere inn i reglement og vedtekter som gjelder for foreningen. Dette er
viktig for drift og trivsel.
Vær mot andre, slik du ønsker at andre skal være mot deg. VB skal være et
hyggelig sted å være.
Å hjelpe hverandre er en forutsetning i en ideell organisasjon.
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Til slutt vil jeg takke for alle de positive tilbakemeldingene gjennom året.

Beretning fra Medlemsservice
Vindfangerbukta Båtforening sine hjemmesider har blitt driftet på en stabil
plattform gjennom året. Sidene benyttes i hovedsak til følgende:
•
•
•
•
•
•
•
•

Generell informasjon til medlemmene om små og store nyheter
Påmelding for fellesuttak og fellesopptak
Søknad om opplag
Skjermbasert adresseendring, endring i båt, telefon eller e-postadresse
Aktivitetskalenderen ligger ute med informasjon om fremtidige
arrangementer
Vedtekter og Reglement
Publisering av prisliste
Kontaktinformasjon

Vi har fått opp flere webkameraer i 2019, og ønsker å fornye de eldste
kameraene i 2020 for å forbedre billedkvaliteten.
Husk at det er mulig å abonnere på nyheter fra hjemmesiden. Da får du en epost hver gang det legges ut et nytt innlegg.

Medlemsregisteret fungerer bra i forhold til våre behov. Vi er fortsatt helt
avhengige av at alle medlemmer tar ansvar og hjelper til med å vedlikeholde
sine data.
Status medlemsregisteret pr 22. januar 2020:
•
•
•

Antall medlemmer: 1.185
Antall båtplasser: 493
Antall båter: 426
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Beretning fra Havna
Mitt første hele år som havnesjef er over, og jeg har nå fått «kjent» på alle
sesongene i et båtår. Det har vært et lærerikt år på forskjellige måter. Ikke
minst ser jeg at det positive samspillet mellom båteiere og havnesjef er en
veldig viktig faktor for god drift av havna. Nesten uten unntak blir alt løst og
fikset med en god dialog og et godt humør. Det er også flott å se det ansvaret
dere tar i forhold til egen og ikke minst andres båter når det er behov.
En stor takk til alle båtplassleierne!
Det har vært stor aktivitet i havna i år også selv om været ikke kunne
sammenlignes med det vi hadde i 2018. Men i all hovedsak så ble vel 2019
som en normal vår / sommer / høst å regne. Vi slapp unna de kraftigste
vindene i høst, og vinteren så langt har vært snøfattig og mild.
Det har vært avholdt to dugnader i 2019. Det møter opp et sted mellom 20 og
30 personer hver gang. Det blir klippet, ryddet, malt, kvistet, renset brygger for
skjell og gjort pent i havna. Det stiller alltid opp en engasjert gjeng med stort
pågangsmot. Etter dugnad blir det mat og drikke. Gleder meg til neste dugnad
på våren 2020. Følg med på hjemmesiden.
H-brygga ble våren 2019 bygget om med bredere plasser med nye utriggere.
Det ble lagt opp flere strømsøyler da behovet for dette økte med størrelsen på
plassene. I ytre havn ble det montert to nye gangbare utriggere på 10 meter,
samt at tre ødelagte utriggere ble byttet / reparert.
Det er lagt opp to nye strømsøyler med vannuttak på Spuntveggen (A-brygga)
for bruk på opplagsplassen, og en ny strømsøyle på B-brygga.
Strøminntaket til Boblebua, som går videre til alle bryggene i indre havn, er
doblet da kapasiteten var altfor dårlig.
Det er montert syv redningsstiger i ytre havn.
I 2019 ble det elektriske opplegget i ytre havn utbedret, da det til stadighet var
ute av funksjon. Dette har vært en stor kostnad for foreningen, men nå ser alt
ut til å virke. Likevel må det nok påregnes vedlikehold videre da det er et utsatt
miljø med vær og vind, regn og bølger.
Det vil være en årlig service på bryggene i februar i regi av Drøbak
Marineservice AS og havnesjef. Dette for å være forberedt til sesongen, og
med det kanskje forebygge skader på anlegg og båter. Likevel er det ikke til å
unngå at noe uforutsett kan skje. Oppfordrer derfor alle til å melde inn hvis de
ser noe som må repareres eller ikke er helt som det skal være.
Båtåret 2019 er historie og med den helt sikkert mange uforglemmelige turer på
sjøen, eller bare turer bryggelangs i Vindfangerbukta. For andre igjen har det
kanskje vært et år hvor ikke alt ble som planlagt, med reparasjoner av båt, at
tiden ikke strakk til eller andre utenforliggende årsaker.
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Håper at båtsesongen 2020 vil bli til alt dere har ønsket og drømt om.
Vi sees på brygga eller på sjøen.

Beretning fra Vaktsjef
Medlemmene har som alltid også i 2019 vært ansvarsbevisste og vist en sporty
innstilling til vaktordningen. Årets vaktsesong ble gjennomført nesten uten
problemer. Våre båter og brygger, og omkringliggende anlegg er blitt bevoktet
på en betryggende måte.
At vi går vakt har generelt en preventiv effekt, men vi har dessverre i år opplevd
at en båteier fikk frastjålet sin lettbåt med motor som var låst fast på hovedbåt.
Saken ble anmeldt. Dette skjedde en regntung natt, mellom vaktrunder. Utover
dette er det ikke rapportert noen uønskede hendelser.
Vi må alle være ansvarsbevisste og årvåkne, og "bry oss" dersom vi ser noe
som kan virke mistenkelig.
Kameraovervåkningen, bom til trafoplass, port med inngjerding og automatisk
adgangskontroll ut til ytre havn virker fortsatt preventivt.
Også i år har det vært slik at det for noen ikke har passet å gå vakt på oppsatt
dag. Slik vil det alltid være. Dette har vært løst ved at vaktene i god tid i forkant
har byttet vakt seg imellom.
Styreweb blir bedre og bedre for hvert år og vi setter stor pris på medlemmers
tilbakemelding på systemet.
Foreningen sine ringevakter har kunnet steppe inn på kort varsel ved flere
anledninger ved uteblitt vakt. Takk til alle ringevaktene!
Vaktsjefen takker alle som har gått vakt, både medlemmer og ringevakter, for
en godt gjennomført vaktsesong i 2019.

Beretning fra Brannvernleder
Ruffen er et trygt sted å være for medlemmer og besøkende. Vi har rutiner på
egenkontroll som brannvernleder gjennomfører jevnlig. Dette går på å
kontrollere at alle slokkemidler er på plass og fungerer, sjekke at ingen
nødutganger er blokkert, at varslingsutstyr og nødlys er i orden. Disse
kontrollene dokumenteres i internkontroll systemet.
NOHA gjennomfører årlig en sjekk av våre slukkemidler i henhold til NS 39/10
og NS 671-3.
Det ble i 2019 byttet ut slukkeutstyr i Knutebua og i garasjen. Det er i tillegg
plassert ut syv 25 kg pulver aggregat på bryggene, samt et utenfor Ruffen.
Det er avholdt en evakueringsøvelse i 2019.
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Det er viktig at brukerne av Ruffen, også de som leier, er kjent med
rømningsveier og plassering og bruk av våre slukkemidler. Dette informeres
om ved utlevering av nøkler.
Brannvernleder har ansvaret for at disse tingene fungerer, følges opp og at
avvik rettes.
Vi må konkludere med at våre rutiner rundt brannvern i foreningen fungerer
godt.

Beretning fra Arrangementskomiteen
Arrangementskomiteen har i 2019 arrangert:
•
•
•
•
•

Medlemstreff i Ruffen seks ganger
Sesongåpning og Flaggheis i Ruffen 2. mai
Åpent hus / Færdern i Ruffen 14. juni
Sesongavslutning i Ruffen 12. september
Årsfest for medlemmene på Reenskaug 19. oktober

Det er åtte medlemmer, to damer og seks herrer i Arrangements-komiteen, og
en representant fra styret.
Alle arrangementer er i henhold til kalender og har også vært annonsert i Amta,
på Facebook siden vår, via sms og på våre hjemmesider i forkant av
arrangementene.
I tillegg til arrangementene har arrangementskomiteen hatt nødvendige
planleggingsmøter og deltatt på ett styremøte.

Beretning fra Bergholmen
Vi har også i år hatt besøk av speiderne på våren. De har plukket søppel på
strender og stier og området rundt.
Vi har byttet lyspærer i lampene på øya, byttet noen bordganger og satt opp to
benker og en peis.
Våre egne medlemmer har også plukket søppel og ryddet når de har besøkt
øya i sommer.
Takk for innsatsen til alle!
VB skal ved sin tilstedeværelse ta vare på Bergholmen og det maritime miljøet,
slik at alle kan trives i vår skjærgård.
Vi ønsker alle velkommen til å bidra, og vi ønsker alle en flott båtsesong.
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Beretning fra Ruffeline
Vi har i året 2019 ikke hatt de store arrangementene.
Det startet med det årlige julebordet den 11. januar hvor det var 18 personer
tilstede.
Det ble i første halvår avholdt fire ordinære møter med avslutning den 21. juni.
Da hadde vi grillfest med ektefeller/samboere. Det var 36 personer tilstede.
Det var et vellykket arrangement. Været var bra, og Margit og Eva var som
vanlig grillsjefer og gjorde en flott jobb.
I andre halvår hadde vi fire møter. Vi hadde også diverse aktiviteter, blant
annet fiskesuppeaften som var veldig populært. Det var her 19 personer
tilstede.
Den 24. april hadde vi bruktsalg hvor det som ikke ble solgt ble gitt til Fretex.
Den 16. juni var ni fra Ruffeline på konsert på Sjøstjernen hvor Sans Egal
underholdt. Vi var også på Oscarsborg Festning og så operaen Aida. Vi var
fire personer, men håper at det blir mange fler i 2020.
Vi vil få takke styret for godt samarbeide i 2019 og for bidragene vi blir tildelt til
våre arrangementer.

Beretning fra Seniorgruppa
Det er avholdt ca. 35 onsdagsmøter i 2019.
Strømstad tur vår og høst er som vanlig godt gjennomført.
Fremmøte på onsdager holder seg på et hyggelig nivå, 30 nystekte wienerbrød
går som regel med.
Vi er avhengige av noen ildsjeler for å få til et godt miljø, stor takk til dere som
bidrar hver uke med diverse gjøremål og står på år etter år.

Beretning fra Bridgegruppa
Alle spillekvelder er gjennomført med to til fire bord. Vi har kost oss i Ruffen,
har god økonomi, og har kostet på oss sosialt samvær i tillegg til trivelig
kortspilling. Dessverre synes det som om analoge bridgespillere er en
utdøende rase. Gjennomsnittsalderen øker og vi har en del frafall på grunn av
sykdom, og bekymringsverdig lite rekruttering. For noen har trappene blitt en
sperre. Dessverre har vi i 2019 for første, og hittil siste gang i vår historie,
opplevd å måtte avbryte en turneringskveld grunnet for dårlig oppmøte.
Vi håper på en fremgang i 2020, med økende interesse for dette sosiale spillet
og ønsker alle hjertelig velkommen, med eller uten makker. Vi spiller hver
onsdag fra kl. 17.45 til ca. kl. 21.00 inkludert pause med kaffe og kake.
Unntaket er siste spillekveld hver måned, da vi spiller på tirsdag i stedet for
onsdag. Dette fordi Ruffeline har møte siste onsdag hver måned.
I styremøte 15. oktober valgte Gunnar Falch å gå av som formann, og anmodet
9

Torbjørn Ekrem om å overta. Det øvrige styret ble gjenvalgt.

Beretning fra VB Laug
Siden etableringen av VB Laug har vi jobbet med digitalisering av VB’s historie,
dvs. årsberetninger, regnskap, samt avtaler VB har med Frogn kommune og
Forvaret.
Vår ambisjon er at vi skal ende med et register hvor man lettvint skal kunne
finne fram i historien om VB. Arbeidet er også viktig som bakgrunnstoff om det
skal skrives en ny bok om VB.
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Sak nr. 3

Regnskap

Revisors beretning legges frem på årsmøtet.

Vindfangerbukta båtforening
Regnskap pr. 31. desember 2019
Resultat
2019
362 950
1 021 300
2 054 331
776 181
4 214 762

Budsjett
2019
406 000
300 000
1 950 000
776 181
3 432 181

Budsjett
2020
360 000
400 000
2 030 000
695 000
3 485 000

566 503
94 220
299 442
254 931

550 000
50 000
300 000
190 000

650 000
94 220
327 000
280 000

Rep og vedlikehold brygger, bygninger og uteo
Honorar regnskap mv
Datakostnader
Kostnader kontor, Ruffen og møter
Telefon, bredbånd, alarm
Arrangementer
Diverse kostnader, reklame, gaver, forsikringer mv
Tilskudd mva komp ordning
Sum driftskostnader

1 061 723
145 319
93 303
67 114
27 524
89 219
303 847

856 000
120 000
50 000
77 000
50 000
150 000
290 000

1 083 000
145 000
92 500
92 000
28 000
91 000
303 600

3 003 144

2 683 000

3 186 320

Driftsresultat

1 211 618

749 181

298 680

10 736
26 862
27 204
10 394

25 000
30 000
-5 000

10 000
27 000
-28 000
9 000

1 222 012

744 181

307 680

DRIFTSINNTEKTER
Medlemskontingent
Innskudd båtplasser
Avgift båtplasser
Sum andre inntekter
Sum driftsinntekter
DRIFTSKOSTNADER
Lønn og personalkostnader
Avskrivning på G-brygge og Kubota
Leie grunn, lager og båtplass
Strøm og kommunale avgifter

Renter på bankinnskudd
Finansinntekter
Rentekostnader lån
Sum finansposter
Periodens resultat
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Vindfangerbukta båtforening
Balanseoppstilling
31.12.2019

31.12.2018

2 660 371
156 771
75 000
2 892 142

2 710 841
200 521
75 000
2 986 362

0
85 360
0
0
85 360

2 500
126 690
0
0
129 190

DnB Brukskonto
Nordea Brukskonto
Nordea Bomautomatkonto
DnB Arrangementskomiteen
Nordea Investering/fond/kapital
Skattetrekkskonto
Sum bankinnskudd

237 714
2 582 733
497 540
25 650
1 246 031
8 170
4 600 839

220 125
1 867 979
349 835
26 307
1 239 826
8 671
3 712 743

Sum eiendeler

7 578 341

6 828 295

Periodens resultat
Annen egenkapital
Sum egenkapital

1 222 012
3 648 250
4 870 263

471 484
3 176 766
3 648 250

450 000

650 000

Leverandørgjeld
Skyldig skattetrekk og arb.giveravgift
Påløpte kostnader
Sum kortsiktig gjeld

681 984
22 474
1 553 621
2 258 079

906 235
20 932
1 602 877
2 530 044

Sum gjeld

2 708 079

3 180 044

Sum gjeld og egenkapital

7 578 341

6 828 295

Bryggeanlegg
Kubota
Arbeidsbåt
Varige driftsmidler
Depositum lager
Kundefordringer
Lønnsforskudd
Forskuddsbetalt kostnader
Sum Fordringer

Langsiktig gjeld, lån til G-brygga
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Sak nr. 4

Fastsettelse av båtplassavgifter, leie av slipp, strømavgift,
vakt og leie av Ruffen.

Båtplassavgift pr kalenderår
Båtplasser med bredde:
000-200 cm
201-250 cm
251-300 cm
301-350 cm
351-400 cm
401-450 cm
451-500 cm
501-550 cm

Pris 2020

Låneplass sommer
Båtplasser med bredde:
000-200 cm
201-250 cm
251-300 cm
301-350 cm
351-400 cm
401-450 cm
451-500 cm
501-550 cm

Pris 2020

2 600
3 100
3 900
4 400
4 800
5 800
6 700
9 200

Pris 2021
2 600
3 100
3 900
4 400
4 800
5 800
6 700
9 200

3 680
4 480
5 600
6 400
7 120
8 340
9 560
12 280

Vinterplass ved brygge (for medlemmer uten fast båtplass),
samt
Vinterplass på land (betinger medlemskap i en
Pris 2020
av båtforeningene i kommunen)
Båtplasser med bredde:
000-200 cm
1 800
201-250 cm
2 000
251-300 cm
2 400
301-350 cm
2 700
351-400 cm
2 900
401-450 cm
3 700
451-500 cm
3 900
501-550 cm
5 100

Strøm
Vinterstrøm
Sommerstrøm
Maks. 500 W. Godkjente gummikabler skal
brukes.

Pris 2020
3 000
1 500
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Båter opp eller ut
Slipp ved bruk i 3 døgn,
deretter pr døgn
Sjøsetting eller opptak av båt på henger på
utkjøringsrampa
Opplag serviceplass pr. døgn

Pris 2020
1 000
250
70

Vakt
Ikke møtt til vakt
Godtgjørelse for eventuell avtalt ekstravakt

Pris 2020
1 750
1 500

Leie av Ruffen
Innskudd for leierett til båtplass
2,0 m
2,5 m
3,0 m
3,5 m
4,0 m
4,5 m
5,0 m
5,5 m

Sak nr. 5

2 000
Pris 2019
64 000
79 000
95 000
110 000
126 000
142 000
158 000
174 000

Medlemskontingent

Medlemskap i VB
Medlemskap, ett medlemskap = en stemme
Medlemskap senior, ett medlemskap = en
stemme
(senior betinger fylte 67 år eller uførepensjon)
Innmeldingsavgift

Sak nr. 6

50

Pris 2020
350
175

Pris 2021
350
175

100

100

Budsjett

Budsjettet for 2020 er vist sammen med regnskapet for 2019 under Sak nr. 3.
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Sak nr. 7

Valg.

Valgkomiteen har innstilt følgende kandidater til valg for perioden 2020 - 2021:
Styreleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Erik Burud
Ragnhild Lie
Fredrik Kjøniksen
Rune Svevad
Trond Plaat (går inn for Espen
Tonås som går ut)

1 år
2 år
2 år
2 år
1 år

Følgende er ikke på valg
Styremedlem
Styremedlem

Tom Eigil Olavsrud
Geir Morten Antonsen

1 år
1 år

Varamedlem
Varamedlem

Rolf Moe
Sven-Ove Johansen

1 år
1 år Ny

Revisor
Revisor, ikke på valg

Leif Aker
Jan Ulrik Mathiesen

2 år
1 år

Arrangementskomiteen
Bjørn Dahl
Cecilie Kristiansen
Cathrine Andvord Sandberg
Trond Holst
Hilde Lafjell (overtar etter Daniel
Novello Johansen som går ut)

2 år
2 år Ny
2 år
2 år Ny
1 år Ny

Følgende er ikke på valg
Trond Arvid Larsen
Per Espen Thingulstad
Hans Christian Reff
Styret innstiller på følgende valgkomite
Roger Karlsen
Ragnar Berget, ikke på valg
Roald Larsen, ikke på valg

1 år
1 år
1 år

2 år
1 år
1 år

Alle kandidater er forespurt, og har gitt sitt samtykke til nominasjonen.

Sak nr. 8

Innkomne forslag

1. Klargjøring av sak fra forrige årsmøte
Til årsmøtet i fjor ble det meldt inn noen saker fra våre medlemmer, deriblant
denne:
Leierett båtplass i VB både indre og ytre havn gjelder for et kalenderår (12
mnd).
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Leiepris er lik i indre og ytre havn, rettigheter de samme?
Står noe diffust i statuttene våre.
Styrets kommentar:
Leierett i Vindfangerbukta Båtforening gjelder for sommersesong fra 15. mars
til 15. oktober, dette for at alle skal ha lik rett til vinterplass. Dette betyr at det
blir en liten endring i forhold til dagens praksis. Dette for at fordeling av
vinterplasser skal være mest mulig rettferdig.
Tilbakemelding fra årsmøtet:
Årsmøtet ber styret se på saken på nytt, og komme med en bedre formulering.
Ny kommentar fra styret:
Styret vil gjennom det kommende året jobbe med å finne en løsning for en
rettferdig og hensiktsmessig ordning vedrørende leierett i VB. Dette vil
omhandle både fordeling av vinterplasser og fakturering av henholdsvis
sommerplasser og vinterplasser. Styret vil legge frem dette på årsmøtet i
mars 2021.
2. Fakturering av strøm
Styret ønsker å legge forholdene bedre til rette for rettferdig innbetaling for
bruk av strøm ved den enkelte båtplass. Vi ønsker å se på muligheten for å
kunne montere strømmålere ved alle båtplasser. Det er i dag slike målere
montert i ytre havn, men ikke i indre havn. Vi ønsker derfor å ettermontere
målere i indre havn. Når dette er på plass vil vi kunne fakturere etter faktisk
forbruk.

Forslag fra Styret
Forslag til endring av vaktordning i Vindfangerbukta Båtforening.
Begrunnelsen fra styret:
Vaktholdet av båtforeningens områder ivaretas i dag av båtforeningens medlemmer
gjennom sesongen. 15 medlemmer deltar hver uke i vaktordning; to på vakt hver
natt og en vaktleder på ukesbasis. I tillegg organiseres deltakere og vaktlister av
styret.
Styret er kjent med at flere båtforeninger velger å sette ut vakttjenesten til
profesjonelle aktører. Argumenter for dette er:
1. Risiko for foreningens eget vaktpersonell er den mest kritiske delen av dagens
vaktordning. Det er en risiko for at vaktpersonell kan treffe på uvedkommende
som i en presset situasjon kan utøve vold. Dessverre viser også nyhetsbildet
at dette kan være grov vold. Hos en profesjonell aktør som Securitas er alle
vektere godt opplært i å håndtere de ulike situasjonene som kan oppstå. De
ser når en situasjon er i ferd med å eskalere og har gode rutiner for å tilkalle
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rett nødetat.
2. Aktørene benytter uniformerte biler og vektere. Dette sammen med tydelig
skilting vil ha en preventiv virkning.
3. Medlemmene trenger ikke bruke sin fritid til nattevakt. Selv om dette kan være
sosialt og gjør at medlemmene blir bedre kjent, så er det ikke alltid like lett å
kombinere nattevakt med arbeid og øvrige gjøremål. Det er heller ikke alltid
like enkelt å få vaktlistene til å gå opp.
Beskrivelse av tjenesten fra Securitas
Securitas har på bakgrunn av en befaring på båtforeningens områder med en
tilhørende risikovurdering samt samtaler med medlemmer av styret utarbeidet et
tilbud på tjenesten «Mobilt vakthold». Dette er ambulerende vakttjenester, der vekter
med tjenestebil kjører innom og kontrollerer forskjellige bygg og områder i perioden
23.00-06.00. Vektere kjører i fast turnus slik at de blir godt kjent med området.
Inspeksjonene gjennomføres til ulike tidspunkter slik at det ikke er forutsigbart når de
dukker opp.
Vekteren bærer synlig uniform og kjører uniformert tjenestebil. I tillegg er de godt
kurset i å yte god service, være hyggelige, tillitsskapende og imøtekommende.
Samtidig har de god kunnskap til å fange opp uønskede forhold. Personer som
oppfattes som uvedkommende kan bli bedt om å vise legitimasjon eller bli bortvist av
vekter. Securitas legger stor vekt på at det for båteieren skal være hyggelig å møte
vekteren på brygga nattestid. Avvik varsles båtforeningen i henhold til avtalt
varslingsliste. Området som er underlagt vakthold vil bli godt skiltet.
Styrets innstilling
Vindfangerbukta Båtforening inngår en avtale med Securitas om vakthold av
båtforeningens områder sesongen 2020. Tjenesten evalueres etter sesongen 2020
og styret legger frem sak for årsmøtet i 2021 om videre bruk av eksternt vakthold
basert på erfaringene fra prøveåret. Prøveåret med eksternt vakthold vil ikke påvirke
leieprisen for båtplasser i 2020. Dersom det på årsmøtet i 2021 vedtas at ordningen
skal videreføres vil leiepriser for 2021 måtte økes med ca. kr. 300,- pr båtplass.
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