VINDFANGERBUKTA BÅTFORENING
DET INNKALLES MED DETTE TIL
ÅRSMØTE
I Smia
Fredag 9. April 2021 kl. 19.00
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 2020

Sak nr. 3:

Regnskap for 2020 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 2021

Sak nr. 7:

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

Sak nr. 8:
.

Innkomne forslag
•
•
•
•

Innkomment forslag fra medlem Hans Øyvind Davidsen
vedrørende muligheter for å etablere molo i ytrehavn.
Styrets forslag til utvidelse av prøveordningen med 1 år på
vaktordning i Vindfangerbukta Båtforening.
Styrets forslag om avvikling av leieforhold med forsvarsbygg på
Bergholmen.
Styrets forslag til endring av priser for å balansere vinterpriser på land
og vann.
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Etter årsmøtet: Eventuelt.
Sak nr. 1

Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Sak nr. 2

Årsberetning

Vindfangerbukta Båtforening har i 2020 hatt følgende tillitsvalgte:
Styreleder:
Nestleder/sekretær:
Kasserer:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:

Erik Burud
Trond Plaat
Ragnhild Lie
Fredrik Kjøniksen
Tom-Eigil Olavsrud
Geir Morten Antonsen
Rune Svevad
Sven-Ove Johansen
Rolf Moe

Øvrige tillitsvalgte:
Revisor:
Revisor:

Jan Ulrik Mathiesen
Leif Aker

Arrangementskomité:

Trond Arvid Larsen
Hans Christian Reff
Per Espen Thingulstad
Hilde Lafjell
Bjørn Dahl
Cecilie Kristiansen
Trond Holst
Cathrine Andvord Sandberg

Valgkomité:

Roger Karlsen
Roald Larsen
Ragnar Berget

Pr. 25. januar 2021 var det 1.257 medlemmer i foreningen, en økning på 74
medlemmer fra 2020. Medlemsmassen må ut fra dette sies å være forholdsvis stabil.
Vindfangerbukta Båtforening har 8 æresmedlemmer.
Det har i valgperioden vært avholdt 9 styremøter. Styret har i tillegg hatt en
arbeidslørdag.
Havnesjef:

Styret ansatte Morten Engelien som havnesjef for 2020.
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Beretning fra Styret
Vindfangerbukta båtforening er en stor forening med ca. 500 båtplasser og 1.257
medlemmer pr. 1. januar 2021. Dette er en økning på 74 medlemmer i forhold til 1.
januar 2020.
Styreåret 2020 – 2021 har med bakgrunn i Korona pandemien vært et veldig uvanlig
år for VB. Så å si alt av våre arrangementer gjennom året er blitt utsatt eller avlyst.
Vi har ikke kunnet invitere til de vanlige aktivitetene våre som årsfest, sesongåpning,
sesongavslutning osv.
Dette har gitt oss svært liten mulighet til kontakt med medlemmene. Vi ønsker og
håper derfor at kommende år lar oss gjøre mer på det sosiale planet, og komme i
gang med våre normale aktiviteter igjen.
Vi har forsøkt å drive styrearbeidet på en tilnærmet normal måte, men mange av
styremøtene har vi måttet avholde via Teams. Styret har i styreåret 2020 – 2021
avholdet 9 styremøter. Det som normalt er en arbeidslørdag hvor vi samles i Ruffen
for å legge styrets strategi for kommende år, er avholdt på en torsdags kveld via
Teams.
En av hovedoppgavene gjennom året har vært å drifte båtforeningen på best mulig
måte og ivareta medlemmenes interesser og verdier. Til tross for pandemien har vi
klart å gjennomføre dugnadene gjennom å arbeide i små grupper med stor avstand.
Det ble i disse dugnadene lagt ned mange timer for å holde orden på våre bygg,
bryggeanlegg og uteområder.
Etter at Frogn Kommune i 2019 sa opp vår leieavtale har vi nå med god juridisk
bistand fått på plass en ny avtale. Den nye avtalen harmonerer med områdets
reguleringsplan, noe den gamle ikke gjorde i like stor grad.
Frogn Kommune har i 2020 etablert en septik tømmestasjon for fritidsbåter ved
bølgebryteren i ytre havn. Det er gledelig å se at denne benyttes av både våre
medlemmer og andre som ferdes i den vakre fjorden vår.
Sjøsenteret jobber videre med sine planer om utvidelse av antall båtplasser ved å
legge ut en ny pir, men her er ingenting avgjort ennå så vidt vi erfarer. Dersom
denne nye bryggen kommer på plass, har vi gjennom tidligere avtaler, en forpliktelse
til å flytte på vår nordre bølgebryter. Dette er i tilfelle en kost VB må ta, og dette har
vi tatt høyde for.
Frogn Friluft Forum har på vegne av noen av sine medlemsforeninger sendt inn
innsigelser på disse planene. Dette med bakgrunn i at de er redd for at forholdene
for kajakkvirksomhet og seilskolen vil bli dårligere.
VB har gitt uttrykk for at vi ikke ønsker å mene noe om dette, da vi ønsker alle som
driver sjørelatert aktivitet velkommen i vårt nærområde.
Videre har vi hatt et prosjekt gående over flere år med utbytting av våre noe
tilårskomne kamera, og supplering av nye. Dette gjelder både overvåkningskamera

3

og webkamera. Dette arbeidet pågår fortsatt. Vi skal også bytte ut vår kameraserver
da denne er i sitt livs siste fase.
Så godt som alle våre båtplasser er dekket av et webkamera og bortimot alle skal nå
kunne se sin egen båt på webkamera.
Av praktiske årsaker er søppelkontainer, som varslet i forrige årsmøte, blitt flyttet fra
nedgang til G-brygga. Den står nå ved traktorgarasjen på Trafoplassen.
Vi varslet også i forrige årsmøte at K-bryggen og Forsvarsbryggen, det vil si
pelebryggen innerst på G-bryggen, er i dårlig forfatning og må rehabiliteres. Vi
planlegger for å ta Forsvarsbryggen høsten 2021. Drøbak Marineservice AS er
engasjert til å hjelpe oss med både søknadsprosess og gjennomføring. K-brygga vil
vi ta senere.
Hvert år er det noen leierettshavere som av forskjellige årsaker ikke bruker
båtplassen sin. Disse plassene leier foreningen ut til andre medlemmer. Når
plassen er utleid, blir årsleien tilbakebetalt til leierettshaver. Dette er en veldig
tidkrevende jobb for styret, men et godt tilbud til medlemmene.
Vi har i 2020 engasjert Securitas for vakthold. Dette var forutsatt å være en
prøvesesong som det etter evaluering skal tas en avgjørelse på om skal fortsette
eller ikke. Da dette skal opp som en egen sak, og det skal fattes et vedtak av
årsmøtet, skal vi ikke konkludere noe rundt dette her. Men styrets inntrykk er at dette
har fungert bra.
Til tross for profesjonelt vakthold har vi i løpet av 2020 dessverre hatt et par
uønskede hendelser i form av hærverk, hvor dessverre også noen av våre
medlemmer er blitt berørt som båteiere.
Det har også vært et tilfelle hvor en lastebilhenger «løp løpsk» og skadet noen av
våre medlemmers båter.
Det er viktig at alle medlemmene hjelper oss med å holde vårt medlemsregister
oppdatert, både med kontaktinformasjon og båt data. I denne sammenheng minner vi
om 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 har vi et flott miljø med fine folk 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. Med de omstendighetene som har rådet i 2020 har det ikke blitt så
mye av dette, men jeg vet at arrangementskomiteen klør i fingrene etter å komme i
gang igjen.
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.
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En takk også til havnesjefen og til de som har bidratt på dugnader dette året.
Valgkomiteen og revisorene har også som vanlig gjort en super jobb, tusen takk.
Som styreleder vil jeg 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 kassereren å bruke tid
på utsending av betalingspåminnelser.
• Husk å gi oss beskjed så tidlig som mulig og senest 1. april, hvis du ikke skal
benytte plassen for sesongen 2020. Dette gir oss muligheten til å tilby
båtplass for sesongen for de som ikke er så heldige å ha leierett.
• Sett dere inn i reglement og vedtekter som gjelder for foreningen. Dette er
viktig for drift og trivsel, og vi unngår unødvendige misforståelser.
At alle hjelper hverandre og opptrer med en hyggelig tone er en forutsetning for at vi
skal lykkes i å ivareta det gode miljøet vi har i VB.
Til slutt vil jeg takke for alle de positive tilbakemeldingene gjennom året.
Ruffen
Morten Engelien har ført tilsyn med Ruffen i 2020, samt vært kontaktperson i
forbindelse med utleie og andre arrangementer. Styret takker Morten for vel utført
arbeid.
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 til fellesuttak og fellesopptak
● Søknad om opplag
● Skjemabasert 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 nå fire webkameraer som legger ut oppdaterte bilder hvert femte minutt på
hjemmesidene. I tillegg har vi linket inn et av kameraene som Heitmann har på sine
hjemmesider.
Husk at det er mulig å legge seg til for å abonnere på nyheter fra hjemmesiden. Da
får du en e-post hver gang det legges ut et nytt innlegg.
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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 25. januar:
● Antallet medlemmer: 1.257 (1.185 på samme tid i 2020)
● Antallet båtplasser: 493
● Antallet båter i medlemsregisteret: 522

Årsberetning for havna for 2020
Et «merkelig» år er over.
Når Coviden slo til for alvor i mars var det vel ingen som hadde trodd at det ville få
slike konsekvenser. Vi håpet vel alle at dette var forbigående og at det i verste fall
hadde roet seg ned til sommeren. Slik ble det ikke, som vi nå har erfart, snart et år
senere.
Båtsesongen 2020 startet opp for de fleste på vanlig vis. Klargjøring og pussing av
båt for en ny sesong på vannet med familie og venner, eller bare det å kunne nyte litt
tid for seg selv i eller ved båten. Etter hvert som tiden gikk og restriksjonene fra
myndighetene ble strammet til begynte også ryktene om hva som kom til å skje til
sommeren å bre seg. Spørsmålene var mange. Fikk vi i det hele tatt lov til å bruke
båten? Ble havner vi hadde planlagt å besøke stengt? Kunne vi ferdes på bryggene?
Hvor mange kunne vi ha med i båten?
Pga. reiserestriksjoner ble det et veldig trykk på å kjøpe / leie båtplass for sesongen
og mange nye sjømenn dukket opp på godt og vondt. VB leier ut plasser for
medlemmer som av forskjellige grunner ikke skal bruke plassen. I år var det mange
som ville bruke plassen selv og det ble litt magert på tilbudssiden.
Med fasit i hånd så kan vi vel si at det ikke ble så veldig mye annerledes i år enn
ellers. Litt trangt om plassen noen steder, men i all hovedsak gikk det veldig greit.
Vi får håpe at Coviden med dens restriksjoner slipper taket før sommersesongen og
at alt blir som før.
Noe som har vært helt likt andre år er dugnadsinnsatsen i havna vår. Det har også i
år vært 2 store dugnader hvor det er blitt reparert, vedlikeholdt, malt, bygget og
ryddet, i tillegg til mange andre store og små oppgaver. En stor takk til alle som har
deltatt. I tillegg har det blitt forespurt om hjelp fra medlemmer på helt konkrete
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oppgaver. Aldri et nei å få. En stor takk til dere også. Alt dette bidrar til at havna vår
er i orden, velstelt og hyggelig å komme til.
Vi har i år bygget nye og breiere gangveier mellom flytebryggene innerst i indre havn.
På I-brygga har det blitt lagt nytt dekke og satt opp nye benker. Her er det også lagt
ut utliggere for å gjøre plassen mer tidsriktig og anvendbare. Det er også lagt ut
utliggere på servicebrygga for å kunne administrere bruken av denne bedre.
Støttemuren ved Ruffen er reparert. Flere av bygningene i bukta er vasket og malt.
I 2021 vil det bli foretatt en 5-årig dykkerinspeksjon av ytre havn. Tror og håper at alt
er bra og at vi slipper større utgifter. «Militærbrygga» ønskes oppgradert høsten 21
og planleggingen er allerede i gang.
Håper at alle er med på å videreføre den positive tonen og åpenheten vi har i havna
vår. Å kunne snakke sammen er viktig for å kunne ordne opp i det som er uklart eller
føles galt. Fortsett med å bry dere om anlegget vårt og se til egen og andres båter.
Ha en flott sommer og en flott båtsesong i 2021.
Havnesjefen
Beretning fra Vaktsjef
Vakthold av båtforeningens områder har denne sesongen vært besørget av
Securitas.
Området har blitt godt merket med Securitasskilt. Innseilingen til ytre havn er også
tydelig merket for de som kommer fra sjøsiden. Dette har i seg selv en preventiv
virkning.
I perioden 1/5 – 31/10 har Securitas gått to inspeksjonsrunder hver natt til vekslende
tid. De definerte aksjonspunktene dokumenteres ved hjelp av ulike strekkoder avlest
via en PDA. Med mindre det har oppstått hendelser som krever umiddelbar aksjon
oversendes rapporter fra nattens inspeksjonsrunder og rapporter på vekterens
aksjoner til VB månedlig. Se fig 1 og fig 2 under for eksempler. Vaktsjef eller annet
medlem av styret kontaktes ved behov.
Det har ikke vært noen alvorlige hendelser i denne perioden. En del mindre
hendelser som ulåste dører, uvedkommende som har blitt bedt om å forlate området
og åpne båtkalesjer i dårlig vær som er lukket har blitt rapportert av vekteren.
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Fig 1. Uttrekk fra daglig vaktrapport

Fig 2. Uttrekk fra daglig aksjonsrapport
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I oktober ble vaktholdet redusert grunnet en streik blant organiserte vektere.
Båtforeningen har mottatt kompensasjon fra Securitas tilsvarende avtalt pris for de
dagene vaktholdet ikke ble utført i henhold til avtalen.
Beretning fra Brannvernleder
Ruffen er og skal være et trygt sted for våre medlemmer og besøkende.
Vi har gode rutiner for egenkontroll som blir utført av brannvernleder jevnlig.
Egenkontrollen går ut på å kontrollere at alle slokkemidler er på plass og fungerer, at
varslingsutstyr og nødlys er i orden, og se til at ingen nødutganger er blokkert. Disse
kontrollene blir dokumentert i internkontrollsystemet.
NOHA gjennomfører årlig sjekk av alle slukkemidler i henhold til NS 39/10 og NS
671-3.
Det er ikke avholdt noen evakueringsøvelse i 2020 grunnet koronasituasjonen.
Det ble i januar 2021 foretatt en kontroll og test av alarmanlegget med bytte av batteri
i en IR-sensor.
Vi må konkludere med at våre rutiner rundt brannvern i foreningen fungerer godt.
Beretning fra Arrangementskomiteen
Arrangementskomiteen skulle i 2020 arrangert følgende;
•
•
•
•
•

Medlemstreff
Sesongåpning og Flaggheis
Åpent hus / Færder i Ruffen
Sesongavslutning på Ruffen
Årsfest for medlemmene på Reenskaug Hotell.

Det er åtte faste medlemmer, 3 damer og fem herrer i Arrangementskomiteen, og en
representant fra styret. Pga. Covid 19 ble alt utsatt til 2021.
Arrangementskomiteen har hatt planleggingsmøter og deltatt på styremøter.
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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.
Våre egne medlemmer har også plukket søppel og ryddet, byttet lyspærer i lampene
på øya når de har besøkt øya i sommer.
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.
Takk for innsatsen til alle!
Beretning fra Ruffeline
På grunn av pandemien har Ruffeline ikke hatt noen møter i 2020 og heller ikke
andre arrangementer.
Beretning fra Seniorgruppa
Som vanlig startet vi opp med onsdagsmøtene i midten av januar.
Alt gikk som normalt til midten av mars, da ble det bråstopp. Vi fikk gjennomført åtte
trivelige møter. Til alle medlemmer av Seniorgruppa kan vi love at vi er i gang så fort
muligheten er der.
Beretning fra Bridgegruppa
Det begynte så bra. Godt frammøte, god stemning og knivskarp konkurranse, hver
onsdag, unntatt den siste i måneden, da var det tirsdag. Nye medlemmer dukket opp,
og vi kom opp i 5 bord. Styret måtte fatte vedtak om at grensen var maks 6 bord. I
mars slo lynet ned og rammet oss og resten av verden. All virksomhet ble innstilt. I
juni åpnet vi opp igjen og gikk for «fulle hus» til bølge nr.2 kom i september/oktober,
og ny nedstengning. Siden det har vi holdt oss innenfor reglene og åpnet forsiktig
med maks 2 bord, mye Anti-bac, og omhyggelig rengjøring av berøringsflater, før og
etter turnering. Vi håper på bedre tider og gleder oss til at vi igjen kan kose oss i
«Ruffen», under mer normale forhold.
Beretning fra VB Laug
VB Laug startet opp i januar 2020 med fortsettelsen av å digitalisere gamle
bilder og dokumenter. En stor jobb som vil ta sin tid. Dessverre satte korona-en stopp
for nødvendige møter, og prosessen stoppet opp. Arbeidet vil bli igangsatt så snart
smitteforholdene tillater det.
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Sak nr. 3

Regnskap

Revisors beretning legges frem på årsmøtet.
Vindfangerbukta båtforening

Regnskap pr. 31. desember 2020

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
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

Resultat Budsjett
2020
2020
401 775
360 000
-617 614
400 000
2 152 346 2 030 000
770 775
695 000
2 707 282 3 485 000

566 003
94 220
276 959
218 899

Budsjett
2021
400 000
400 000
2 160 000
760 000
3 720 000

650 000
94 220
327 000
350 000

620 000
94 220
265 000
221 700

673 142 1 083 000
187 595
145 000
44 720
92 500
197 537
92 000
54 665
28 000
56 931
91 000

1 468 300
140 000
145 000
185 300
50 000
101 000

267 746

303 600

271 600

2 638 417 3 256 320

3 562 120

Driftsresultat

68 866

228 680

157 880

Renter på bankinnskudd
Finansinntekter
Annen rentekostnad
Rentekostnader lån
Sum finansposter

3 830
26 877
35
17 033
13 638

10 000
27 000

4 000
27 000

28 000
9 000

18 000
13 000

Periodens resultat

82 504

237 680

170 880
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Vindfangerbukta båtforening

Balanseoppstilling
31.12.2020

31.12.2019

2 609 901
113 021
75 000
2 797 922

2 660 371
153 771
75 000
2 892 142

29 300
110 906
38 963
179 168

0
85 360
0
85 360

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

254 490
2 269 133
687 380
26 089
1 252 420
11 721
4 500 784

237 714
2 582 733
497 540
25 650
1 249 031
8 170
4 600 839

Sum eiendeler

7 477 875

7 578 341

Periodens resultat
Annen egenkapital
Sum egenkapital

82 504
4 870 262
4 952 766

1 222 012
3 648 250
4 870 262

250 000

450 000

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

699 074
25 036
1 550 997
2 275 107

681 984
22 474
1 553 621
2 258 079

Sum gjeld

2 525 107

2 708 079

Sum gjeld og egenkapital

7 477 875

7 578 341

Bryggeanlegg
Kubota
Arbeidsbåt
Varige driftsmidler
Fordringer medlemmer ved feil utbetaling
Kundefordringer
Forskuddsbetalt kostnader
Sum Fordringer

Langsiktig gjeld, lån til G-brygga
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Vindfangerbukta båtforening
Noter til årsregnskapet for 2020:
1. Lønn
Selskapet utbetaler lønn til Havnesjef i 60% stilling, samt til ansatt som utfører
renhold på Ruffen.
2. Anleggsmidler
Vedrørende bryggeanlegg: Årsaken til at det kun er «Ny G-brygge» som er aktivert i
regnskapet, er at det i 2007 ble besluttet at investeringer som ble finansiert over
drift/egenkapital eller låneopptak skulle vises i Foreningens balanse. Den nye havna
som ble bygget, ble fullfinansiert ved medlemsinnskudd/ plassinnskudd, og man
valgte å ikke vise dette i regnskapet.
3. Egenkapital
Årets resultat går i sin helhet til å bygge opp egenkapitalen i foreningen. Dette er helt
nødvendig for må møte fremtidige investerings -og vedlikeholdsbehov. Årsaken til at
det står endel penger på bank er en direkte følge av dette. I 2017 og 2018 valgte
man å avsette for fremtidige kostnader ved å belaste de respektive årsresultater. Fra
2019 er det besluttet å gjøre en prinsippendring og heller vise kun årets drift i
resultatoppstillingen. Se også note 4.
4. Påløpte kostnader
For fremtidig vedlikehold av uteområder og brygger er det avsatt pr. 31.12.2018 kr.
1.363.277 og for vedlikehold Ruffen kr. 150.000. Beløpet står altså uendret pr.
31.12.2020. Det henvises til noten over. Dersom man ikke hadde ført disse
avsetningene over resultatet i 2017 og 2018 ville egenkapitalen vært tilsvarende
større.
5. Innskudd båtplasser
Posten viser forskjellen mellom kjøp og salg av båtplasser. Årsaken til at det i 2020
er ett negativt beløp her, altså mere kjøpt enn solgt, er følgende: De senere år har
det vært en trend at etterspørselen etter større båtplasser øker, samtidig som det
ikke er like lett å selge de små. På bakgrunn av dette er det blitt holdt tilbake en del
mindre båtplasser, spesielt på G-brygga, for at det skal gi mulighet til å omstrukturere
brygga med bredere plasser der dette er mulig.
Verdien i form av tilgjengelige bryggemeter er altså fortsatt på plass, og plassene vil
bli solgt igjen så fort ny struktur er klar. Plassene benyttes i mellomtiden som
utleieplasser i sesongen.
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Sak nr. 4

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

Båtplassavgift for sommersesong
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 2021

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 2021

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

Pris 2022
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 2021
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
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Strøm
Vinterstrøm maks 500 W
Vinterstrøm maks 250 W
Sommerstrøm
Kun godkjente kabler skal brukes.

Pris 2021
3 200
1 600
1 500

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 2021
1 000
250
70

Vakt
Ikke møtt til vakt
Godtgjørelse for eventuell avtalt ekstravakt

Pris 2021
1 750
1 500

Leie av Ruffen
Innskudd for leierett til båtplass indeksregulert pr. februar 21
000-200 cm
201-250 cm
251-300 cm
301-350 cm
351-400 cm
401-450 cm
451-500 cm
501-550 cm
Sak nr. 5

2 000
Pris 2021
66 265
81 796
98 362
113 893
130 459
147 025
163 592
180 158

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 2021
350
175

Pris 2022
350
175

100

100

Budsjett

Budsjettet for 2021 er vist sammen med regnskapet for 2020 under Sak nr. 3.
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Sak nr. 7
Valg.
Valgkomiteen har innstilt følgende kandidater til valg for perioden 2021 - 2022
Styret
Styreleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Erik Burud
Tom-Eigil Olavsrud
Geir Morten Antonsen
Trond Plaat

1 år
2 år
2 år
2 år

Følgende er ikke på valg
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Ragnhild Lie
Fredrik Kjøniksen
Rune Svevad

1 år
1 år
1 år

Varamedlem
Varamedlem

Sven-Ove Johansen
Rolf Moe

1 år
1 år

Revisor
Revisor

Leif Aker
Jan Ulrik Mathisen

1 år
2 år

Trond Arvid Larsen
Hilde Lafjell
Per Espen Tingulstad
Hans-Christian Reff

2 år
2 år
2 år
2 år

Bjørn Dahl
Cecilie Kristiansen
Cathrine Andvord Sandberg
Trond Holst

1 år
1 år
1 år
1 år

Roger Karlsen
Ragnar Berget
Roald Larsen

1 år
2 år
2 år

Arrangementskomiteen

Følgende er ikke på valg

Valgkomite

Alle kandidater er forespurt, og har gitt sitt samtykke til nominasjonen.
Nye medlemmer av valgkomiteen utpekes av styret.
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Sak nr. 8

Innkomne forslag

1. Forslag fra medlem Hans Øyvind Davidsen vedrørende muligheter for å
etablere molo I ytre havn
Bryggeanlegget i ytre havn ligger utsatt til for sjø fra vær og skipstrafikk. Vi har hatt
noen runder med uvær som har utsatt både bryggeanlegget og båtene for svært
store belastninger. Disse uværsrundene har bydd på kraftig vind, men de har ikke
vært å regne som ekstremvær. Bølgene fra skipstrafikken gir ikke like voldsomme
belastninger, men de oppstår på regelmessig basis flere ganger daglig. Dette gjør
ytre havn til en urolig havn der slitasjen og påkjenningen på bryggeanlegget og
båtene er vel stor fra den daglige skipstrafikken som fra uvær.
Dette oppstår til tross for at ytre havn er godt dimensjonert. Det er derfor ønskelig at
det vurderes å etablere molo for denne havna. Dette er et langsiktig arbeid, men
Heitmanns planer om en større utfylling og mulig tilgang på fyllmasser fra et nytt løp i
Oslofjordtunellen gjør det opportunt å begynne med dette nå.
Herværende forslag innebærer ikke en beslutning om at det skal bygges molo, men
en beslutning om å jobbe for å få tillatelse til å bygge en. Hvorvidt en molo faktisk
skal bygges er en stor beslutning som eventuelt må treffes på et senere tidspunkt og
på et tilstrekkelig godt beslutningsgrunnlag.
Forslag til vedtak
Årsmøtet i Vindfangerbukta Båtforening ber styret jobbe aktivt for å få tillatelse til å
bygge molo i ytre havn. En eventuell beslutning om hvorvidt en molo faktisk skal
realiseres skal treffes av et senere årsmøtet, etter at en tillatelse er på plass.
Styrets kommentar
Styret ser at dette er en stor og omfattende oppgave. Dersom årsmøtet vedtar dette
vil Styret selvsagt etterkomme dette og jobbe for å avklare om dette er mulig eller
ikke.
Styrets innstilling
Årsmøtet ber Styret jobbe aktivt for å utrede mulighetene til bygging av molo I ytre
havn. Styret får fullmakt til å hente inn nødvendig hjelp i form av faglig ekspertise,
juridisk bistand osv.
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Forslag fra Styret
2. Forslag til et nytt prøve år av vaktordning i Vindfangerbukta Båtforening
Bakgrunn for saken
Vakthold av båtforeningens områder har denne sesongen vært besørget av Securitas
Styret har liten grad mottatt merknader til tjenesten. Mange har uttalt at de er fornøyd
med tjenesten og at de slipper å gå vakt om natten selv.
Området har blitt godt merket med Securitas skilt. Innseilingen til ytre havn er også
tydelig merket for de som kommer fra sjøsiden. Dette har i seg selv en preventiv
virkning.
I perioden 1/5 – 31/10 har Securitas gått to inspeksjonsrunder hver natt til vekslende
tid. De definerte aksjonspunktene dokumenteres ved hjelp av ulike strekkoder avlest
via en PDA. Med mindre det har oppstått hendelser som krever umiddelbar aksjon
oversendes rapporter fra nattens inspeksjonsrunder og rapporter på vekterens
aksjoner til VB månedlig. Se fig 1 og fig 2 under for eksempler. Vaktsjef eller annet
medlem av styret kontaktes ved behov.
Det har ikke vært noen alvorlige hendelser i denne perioden. En del mindre
hendelser som ulåste dører, uvedkommende som har blitt bedt om å forlate området
og åpne båtkalesjer i dårlig vær har blitt rapportert.
Argumenter for å videreføre avtalen med Securitas for sesongen 2021 er
• 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. 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 rett nødetat.
• Aktørene benytter uniformerte biler og vektere. Dette sammen med tydelig
skilting vil ha en preventiv virkning.
• Medlemmene trenger ikke å 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.
Styrets innstilling
Vindfangerbukta båtforening viderefører avtalen med Securitas AS om vakthold av
båtforeningens områder sesongen 2021.
Avtalen med Securitas sesongen 2021 vil ikke påvirke leieprisen på båtplassene.
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3. Forslag vedrørende terminering av dagens avtale med Forsvarsbygg om leie
av Bergholmen
Redegjørelse
Vindfangerbukta Båtforening har siden 2006 hatt en avtale med Forsvarsbygg om
leie og bruk av søndre del av Bergholmen, inkludert båthus med verksted. Dagens
Avtale ble fornyet siste gang april 2017, og løper ut mars 2022.
Forslag
Styret foreslår at avtalen ikke fornyes etter mars 2022.
Begrunnelse
Vår tilgang til og bruk av Bergholmen har forandret seg etter at Oslofjorden Friluftsråd
kom på banen med mer utstrakt bruk av øya. Dette har ført til endringer og
begrensninger for vår bruk av området. Vi har ingen særrettigheter, men vi har
ansvar for dugnader og vedlikehold med de kostnader dette medfører. Vi har i dag
lagt inn et beløp på kr.15.000,-pr. år i budsjettet for vedlikehold, og vi ser et tydelig
behov for at dette beløpet må økes en god del i årene som kommer. Engasjement
og interesse fra medlemmene har også vært synkende i senere tid.
Vi får tilbakemeldinger om at det veldig ofte ikke er plass til våre egne medlemmer
fordi det ligger andre gjester med store båter der, gjerne fra tidlig i uken og til over
helgen. Dette til tross for at det i avtalen er en begrensning på tre liggedøgn.
VB har forsøkt å skilte området med sikkerhetsinstruksjoner. Disse blir i ikke fulgt, og
skiltene blir fjernet av de besøkende.
Det har også vært en tendens til uønsket adferd i forbindelse med festing og
overstadig berusede personer. Dette ønsker ikke VB å bli assosiert med. Våre
medlemmer har ikke følt seg velkomne, og har forlatt stedet.
Styrets kommentar
Slik styret ser dette gir Bergholmen oss kun utgifter og forpliktelser, men ingen
rettigheter. Vi hadde tidligere anledning til å ha to lukkede arrangementer i året, men
dette har vi ikke lenger anledning til.
Vi ønsker derfor ikke å forlenge leieavtalen ved dens utløp, da vi i prinsippet vil ha de
samme rettigheter for bruk av stedet uten avtale.
Styrets innstilling
Årsmøtet gir styret medhold i forslaget. Styret fornyer ikke avtalen med
Forsvarsbygg om videre leie av Bergholmen ved avtalens utløp i mars 2022.
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4. Forslag til endring av priser for å balansere vinterpriser på land og vann
Bakgrunn
VB leier plasser på land og vann fra Forsvaret og Frogn kommune, og vi fordeler
utgiftene våre ved at medlemmene betaler sommer- og vinterleie på land og sjø.
Frem til nå har vinterplass på sjøen vært inkludert i sommer leien, og de med
sommerplass i ytre havn har kunnet flytte båten inn til indre havn for å ligge der
gjennom vinteren. Vinteropplagsplasser på land koster ekstra.
Dette forslaget kommer som en respons på siste års årsmøtevedtak om at styret i VB
skal se på disse ordningene.
Forutsetninger for forslaget
• VB sin totalomsetning skal ikke påvirkes av denne endringen
• Antallet låneplasser sommer forblir uendret
• Alle må heretter betale for vinterplass på sjøen
• Alle må heretter betale for vinterplass på land
• Styret har ikke vurdert om slike endringer vil bety endringer i etterspørselen
etter sommer- og vinterplasser.
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TABELL MED ANTALL PLASSER FAKTURERT
Produkt
Låneplass sommer 2,0m
Låneplass sommer 2,5m
Låneplass sommer 3,0m
Låneplass sommer 3,5m
Låneplass sommer 4,0m
Låneplass sommer 4,5m
Låneplass sommer 5,5m
Låneplass sommer jolle
Sommerplass brygge 2,0m
Sommerplass brygge 2,5m
Sommerplass brygge 3,0m
Sommerplass brygge 3,5m
Sommerplass brygge 4,0m
Sommerplass brygge 4,5m
Sommerplass brygge 5,0m
Sommerplass brygge 5,5m
Sommerplass brygge 6,0m
Vinterplass_Indre_andres_3,0m
Vinterplass_Indre_andres_3,5m
Vinterplass_Indre_andres_4,0m
Vinterplass_Indre_andres_4,5m
Vinterplass_Indre_andres_5,0m
Vinterplass_Indre_egen_2,0m
Vinterplass_Indre_egen_2,5m
Vinterplass_Indre_egen_3,0m
Vinterplass_Indre_egen_3,5m
Vinterplass_Indre_egen_4,0m
Vinterplass_Indre_egen_4,5m
Vinterplass_Indre_egen_5,0m
Vinterplass_Indre_egen_5,5m
Vinteropplag sjø 3,0m
Vinteropplag sjø 3,5m
Vinteropplag sjø 4,0m
Vinterplass land 2,5m
Vinterplass land 2m
Vinterplass land 3,0m
Vinterplass land 3,5m
Vinterplass land 4,0m
Vinterplass land 4,5m
Sluttsum

Antall
10
13
10
9
3
5
1
5
25
54
98
100
72
46
16
12
1
4
5
3
3
4
10
22
9
17
6
4
1
1
7
6
3
41
18
27
24
11
1
707
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TABELL MED OMSETNING PR PRODUKT
Produkt
Låneplass sommer 2,0m
Låneplass sommer 2,5m
Låneplass sommer 3,0m
Låneplass sommer 3,5m
Låneplass sommer 4,0m
Låneplass sommer 4,5m
Låneplass sommer 5,5m
Låneplass sommer jolle
Sommerplass brygge 2,0m
Sommerplass brygge 2,5m
Sommerplass brygge 3,0m
Sommerplass brygge 3,5m
Sommerplass brygge 4,0m
Sommerplass brygge 4,5m
Sommerplass brygge 5,0m
Sommerplass brygge 5,5m
Sommerplass brygge 6,0m
Vinterplass_Indre_andres_3,0m
Vinterplass_Indre_andres_3,5m
Vinterplass_Indre_andres_4,0m
Vinterplass_Indre_andres_4,5m
Vinterplass_Indre_andres_5,0m
Vinterplass_Indre_egen_2,0m
Vinterplass_Indre_egen_2,5m
Vinterplass_Indre_egen_3,0m
Vinterplass_Indre_egen_3,5m
Vinterplass_Indre_egen_4,0m
Vinterplass_Indre_egen_4,5m
Vinterplass_Indre_egen_5,0m
Vinterplass_Indre_egen_5,5m
Vinteropplag sjø 3,0m
Vinteropplag sjø 3,5m
Vinteropplag sjø 4,0m
Vinterplass land 2,5m
Vinterplass land 2m
Vinterplass land 3,0m
Vinterplass land 3,5m
Vinterplass land 4,0m
Vinterplass land 4,5m
Sluttsum

SUM
36 800 kr
57 080 kr
56 000 kr
57 600 kr
21 360 kr
41 700 kr
12 280 kr
7 500 kr
62 400 kr
155 000 kr
335 400 kr
387 200 kr
340 800 kr
243 600 kr
100 500 kr
100 800 kr
10 400 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
16 800 kr
16 200 kr
8 700 kr
82 000 kr
32 400 kr
64 800 kr
64 800 kr
31 900 kr
3 700 kr
2 347 720 kr
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FORSLAG TIL JUSTERTE PRISER FOR 2022
Prisliste
Låneplass sommer 2,0m
Låneplass sommer 2,5m
Låneplass sommer 3,0m
Låneplass sommer 3,5m
Låneplass sommer 4,0m
Låneplass sommer 4,5m
Låneplass sommer 5,5m
Låneplass sommer jolle
Sommerplass brygge 2,0m
Sommerplass brygge 2,5m
Sommerplass brygge 3,0m
Sommerplass brygge 3,5m
Sommerplass brygge 4,0m
Sommerplass brygge 4,5m
Sommerplass brygge 5,0m
Sommerplass brygge 5,5m
Sommerplass brygge 6,0m
Vinterplass_Indre_andres_3,0m
Vinterplass_Indre_andres_3,5m
Vinterplass_Indre_andres_4,0m
Vinterplass_Indre_andres_4,5m
Vinterplass_Indre_andres_5,0m
Vinterplass_Indre_egen_2,0m
Vinterplass_Indre_egen_2,5m
Vinterplass_Indre_egen_3,0m
Vinterplass_Indre_egen_3,5m
Vinterplass_Indre_egen_4,0m
Vinterplass_Indre_egen_4,5m
Vinterplass_Indre_egen_5,0m
Vinterplass_Indre_egen_5,5m
Vinteropplag sjø 3,0m
Vinteropplag sjø 3,5m
Vinteropplag sjø 4,0m
Vinterplass land 2,5m
Vinterplass land 2m
Vinterplass land 3,0m
Vinterplass land 3,5m
Vinterplass land 4,0m
Vinterplass land 4,5m
SLUTTSUM

Gammel
3 680 kr
4 480 kr
5 600 kr
6 400 kr
7 120 kr
8 340 kr
12 280 kr
1 500 kr
2 600 kr
3 100 kr
3 900 kr
4 400 kr
4 800 kr
5 800 kr
6 700 kr
8 800 kr
10 400 kr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 400 kr
2 700 kr
2 900 kr
2 000 kr
1 800 kr
2 400 kr
2 700 kr
2 900 kr
3 700 kr

Forslag
ny
3 680 kr
4 480 kr
5 600 kr
6 400 kr
7 120 kr
8 340 kr
12 280 kr
1 500 kr
2 210 kr
2 635 kr
3 315 kr
3 740 kr
4 080 kr
4 930 kr
5 695 kr
7 480 kr
8 840 kr
1 950 kr
2 200 kr
2 400 kr
2 900 kr
3 350 kr
1 300 kr
1 550 kr
1 950 kr
2 200 kr
2 400 kr
2 900 kr
3 350 kr
4 400 kr
1 950 kr
2 200 kr
2 400 kr
1 550 kr
1 300 kr
1 950 kr
2 200 kr
2 400 kr
2 900 kr

Gammel
omsetning
36 800 kr
57 080 kr
56 000 kr
57 600 kr
21 360 kr
41 700 kr
12 280 kr
7 500 kr
62 400 kr
155 000 kr
335 400 kr
387 200 kr
340 800 kr
243 600 kr
100 500 kr
100 800 kr
10 400 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
16 800 kr
16 200 kr
8 700 kr
82 000 kr
32 400 kr
64 800 kr
64 800 kr
31 900 kr
3 700 kr
2 347 720 kr

Ny
omsetning
36 800 kr
58 240 kr
56 000 kr
57 600 kr
21 360 kr
41 700 kr
12 280 kr
7 500 kr
55 250 kr
142 290 kr
324 870 kr
374 000 kr
293 760 kr
226 780 kr
91 120 kr
89 760 kr
8 840 kr
7 800 kr
11 000 kr
7 200 kr
8 700 kr
13 400 kr
13 000 kr
34 100 kr
17 550 kr
37 400 kr
14 400 kr
11 600 kr
3 350 kr
4 400 kr
13 650 kr
13 200 kr
7 200 kr
63 550 kr
23 400 kr
52 650 kr
52 800 kr
26 400 kr
2 900 kr
2 337 800 kr
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STYRETS INNSTILLING
Med bakgrunn i tidligere årsmøters henstilling om at styret skulle se på reglene for
opplag i indre- og ytre havn har vi kommet frem til følgende forslag:
•
•
•
•

Medlemmer med båtplasser i indre- og ytre havn skal behandles likt
Medlemmer med opplag på sjø og opplag på land skal behandles likt
Prisene for opplag på vann og opplag på land skal være like
VB sine inntekter på sommer- og vinterplasser skal være uendret

Her er konkret forslag til ny prisliste som kan gjelde fra 2022.
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