VINDFANGERBUKTA BÅTFORENING

DET INNKALLES MED DETTE TIL

ÅRSMØTE
i Frogn Rådhus, ”Fraunar”
fredag 7. mars 2014 KL. 1900

Etter årsmøtet inviterer vi til sosialt samvær i Ruffen fra ca. kl. 21.00.
Kunngjøring om årsmøtet er annonsert i Akershus Amtstidende.

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

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak nr. 2:

Årsberetning for 2013

Sak nr. 3:

Regnskap for 2013 og revisors beretning

Sak nr. 4:

Fastsettelse av båtplassavgifter, slipp
og jolleplasser, samt strømavgift på bryggene

Sak nr. 5:

Fastsettelse av medlemskontingent

Sak nr. 6:

Budsjett for 2014

Sak nr. 7:

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

Sak nr. 8:

Innkomne forslag

Styret

Etter årsmøtet: Eventuelt.
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Sak nr. 1

Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Sak nr. 2

Årsberetning

Vindfangerbukta Båtforening har i 2013 hatt følgende styresammensetning:
Formann
Viseformann/sekretær
Kasserer:
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamann:
Varamann:

Jon Bekkevold
Øivind Hagen
Sven-Erik Bakke
Geir Morten Antonsen
Terje Stenseth
Erik Burud
Roger Karlsen
Halvor Roxrud
Peter Tidemann Johannessen

Øvrige tillitsvalgte
Revisor
Revisor

Jan Ulrik Mathiesen
Leif Aker

Arrangementskomité

Rune Svevad
Ulf Brustad
Odd Erevik
Raymond Hemstad
Sverre Randin
Odd Elgaaen
Håkon Isdahl
Trond Arvid Larsen

Valgkomité:
Per Berntsen
Roald Larsen
Kjell Evensen

Pr. 1. januar 2014 var det 1.233 medlemmer i foreningen, en tilgang på 20 medlemmer i 2013. Det har
skjedde en stabilisering av medlemsmassen etter den store økningen vi hadde i f.b.m. den nye havna.
Vindfangerbukta Båtforening har 7 æresmedlemmer.
Det har i valgperioden vært avholdt 11 styremøter. Styret har i tillegg hatt en arbeidshelg.
Havnesjef:

Styret ansatte Erik W. Eriksen som havnesjef for 2013.

Ruffen
Erik W. Eriksen har ført tilsyn med Ruffen i 2013, samt vært kontaktperson i forbindelse med utleie
og andre arrangementer. Styret takker Erik for vel utført arbeid.
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Beretning fra Styret
Styret har i 2013 avholdt 11 formelle styremøter og én arbeidshelg.
Vindfangerbukta Båtforening ble stiftet i 1953. Det betyr at vi i 2013 feiret 60 års jubileet vårt.
Den vellykkede og svært hyggelige jubileumsfesten ble avholdt på Kumlegården. Med Louise
og Erik som ledere og primus motor, feiret foreningens Ruffeliner og seniorgruppe 20 års
jubileum i 2013. Begge disse undergruppene er svært viktige for foreningen og det gode miljøet
vi har.
Året 2013 er det første året der styret etter mange år har kunnet fokusere på annet enn det å
skaffe og etablere båtplasser for medlemmene som sto på venteliste i årtier uten at noe skjedde.
Effekten av de nye båtplassene i den nye havnen, er at vi nå kan slå fast at ventelisten kan sies å
være avviklet for godt. Ved siste tildeling av båtplasser fikk vi bare inn 32 søkere til de plassene
som ble fordelt eller omfordelt mellom søkere som allerede hadde plass, men som ønsket endret
plassbredde. Så mange som 13 av disse trakk seg igjen da de fikk tilbud om plass. Det førte til at
søkere som meldte seg inn i foreningen så sent som våren 2013 fikk båtplass på de minste
plassbreddene. For de store plassene som det også er færre av, de fra 4,0 m og oppover, er det
fortsatt stor etterspørsel og lengre ventetid. Den manglende interessen og tilgangen på de minste
plassene skyldes nok de endrede tidene som følge av finanskrisen og mye dårlig vær de siste
årene. Sesongen 2013 viste likevel at været fortsatt kan være på båtfolkets side. Vi får håpe på
en like fin sesong i 2014 også, slik at båtinteressen tar seg opp igjen.
Ventelistene har vært gjenstand for mye oppmerksomhet og diskusjon opp gjennom årene.
Mange har sagt og ment mye. For oss er det viktig å understreke at det helt fram til vi overtok
ansvaret for ventelistene i 2010 og den nye havnen ble bygget, kun var Frogn kommune og ikke
VB som delte ut de svært få båtplassene som år om annet ble ledige. Nå ser vi at ventelisten
ikke var reel, siden vi nå kan dele ut båtplasser til søkere med meget kort ansiennitet.
Det er viktig at alle medlemmer som ønsker båtplass følger med på hjemmesidene våre. Det er
her vi legger ut alle ledige båtplasser for tildeling til de som søker. Alle må søke på nytt hver
gang, også selv om de har søkt en gang tidligere. Erfaringene fra tidligere tildelinger er at en
stor andel av de som står på liste og som har søkt og får tilbud trekker seg. Med rundt 700
medlemmer uten båtplass på en potensiell venteliste, og for å spare oss for masse ekstraarbeid,
ber vi derfor om at alle som i ønsker plass søker hver gang ledige plasser utlyses.
I 2013 fikk vi etter en lang og tung prosess, endelig godkjent søknaden om å få lov til å legge ut
den helt nødvendige bølgebryteren i den nye havnen. Viktigheten av denne fikk vi mange
bekreftelser på i høst, da været tidvis viste seg fra sin aller verste side.
I løpet av høsten har vi også reparert kaifronten nedenfor Ruffen. Denne fremstår nå like fin
som den borte ved den nye havnen. Vi kan som vanlig takke vår havnesjef Erik Eriksen, men
også Uteanlegg AS for at dette er blitt så vellykket og fint. Vi kommer til å fortsette med dette
arbeidet til hele kaifronten bort til den nye havnen igjen fremstår som i gode gamle dager, og da
forhåpentligvis med en liten sandstrand for de aller minste helt innerst i andedammen.
Vi ønsker ikke at det skal være en A og en B havn i foreningen. Derfor jobber vi videre for fullt
for å oppgradere den gamle havnen slik at den etter hvert også får samme standard som den nye.
Dette arbeidet startes for fullt i 2014.
På forsommeren fikk vi besøk av Fylkesmannen som foretok kontroll av virksomheten vår.
Selvfølgelig var dette besøket problemfritt. Allerede i 1986 etablerte VB et skikkelig mottak for
farlig avfall, sannsynligvis landets første. Vi etablerte et omfattende interkontrollsystem helt
tilbake i 2001. Alt arbeidet vi har lagt ned gjennom de siste årene, høstet vi fruktene av under
dette besøket. Her var alt lagt til rette med avfallsplan, skilting og informasjon for korrekt
sortering av avfallet, rutiner og nødprosedyrer ved akutt forurensing, store presenninger for
oppsamling av slipestøv fra bunnstoff, oppsamlingsmiddel etter oljesøl osv. Alt var på plass,
pluss litt til. Som eneste båtforening i landet fram til da, hadde vi også rutiner og informasjon
om hvordan utrangerte båter skal håndteres og avhendes. Det var med andre ord en godt fornøyd
Fylkesmann som forlot oss etter endt inspeksjon.
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Året 2013 ble også året da vår kasserer gjennom de siste 37 år, ga valgkomiteen beskjed om at
nå var det hans tur til å overlate roret til andre. Når vi tenker oss litt om, så er jo dette forståelig.
En gang må jo selv Sven-Erik gi seg. Dette æresmedlemmet i superklassen fortjener en hederlig
omtale i årsberetningen, så jeg bruker noen linjer på å oppsummere noe av historien bak dette
ekstraordinære mennesket.
Sven-Erik meldte seg inn i foreningen i 1967, og fikk båtplass allerede samme året. Ventelister
eksisterte ikke den gangen. I 1976 takket han ja til å ta ansvaret for arrangementskomiteen. Med
en medlemsmasse på bare 227 medlemmer, var det likevel fulle lokaler på arrangementene.
Med Sven-Erik bak roret ble det god økonomi av det også. Det var tydeligvis noen som la
merke til denne beskjedne, men usedvanlig arbeidsomme og dyktige unge mannen. Han fikk
hovedansvaret for VBs 25 års jubileum i 1978. Av de 240 medlemmene den gangen, møtte 147
opp på jubileumsfesten. Det ble dramatisk da formannen den gangen, Per Steffensen ble akutt
syk og havnet på sykehus med blødende mavesår. Sven-Erik ble spurt om å ta over
formannsrollen og holde talen Per hadde skrevet under arrangementet, noe han selvfølgelig sa ja
til. Innsatsen gikk ikke upåaktet hen. Da bar det rett inn i styret som kasserer etter Terje
Guldbrandsen som ønsket avløsning. Helt siden da, og frem til i dag har Sven-Erik holdt
steinkontroll på pengebingen til VB. Skjønt pengebinge, og pengebinge. Med en saldo på
2954,26 liggende i en liten blikkboks sier det jo noe om hvilken utvikling VB har hatt gjennom
de siste 35 årene. Han har vært med på å flytte kommaet 3 ganger, og så lagt til litt enda til. Helt
fra et system med sirlig førte bankbøker, til dagens komplette regnskapssystem. Et system han
har vært med på å utvikle og tilpasse for å kunne håndtere opplag, medlemskap, opptak, strøm
under opplag, strøm på brygga osv. Vi føler oss sikre på at ingen noensinne vil kunne komme til
å kopiere denne bragden. Sven-Erik har simpelthen satt en helt ny standard for hva et menneske
er i stand til, og villig til å gi til felleskapet og båtfolket. Det føles litt fattig bare kunne si tusen,
tusen takk til denne ekstraordinære personen med det mest fortjente æresmedlemskapet
gjennom hele VBs historie. Sven-Erik, tusen takk skal du ha.
Det er brukt mye velfortjent plass på å takke æresmedlemmet Sven-Erik for alt hva han har
betydd for foreningen, men vi må heller ikke glemme alt det dagens styremedlemmer legger ned
av fritid og innsats for båtfolket på fritiden deres.
Vi er jo med årene blitt bortskjemte med havnesjefens arbeid for foreningen. Svært fortjent ble
han utnevnt til æresmedlem på siste årsmøte, og vi gratulerer han med denne høythengende
tittelen. Erik er ikke en som hviler på lauvbærene. Han fortsetter med å bruke all sin tid på
foreningen, og viser omsorg for alle han ser trenger en ekstra oppmerksomhet. Enten når noen
har det vanskelig, det gjelder en gave ved runde tall, eller en krans til begravelser når
fremtredende medlemmer går bort. Han passer på bestandig.
Gjennom hjelp fra medlemmer som skjønner at foreningen trenger dugnadsinnsats for at alle
skal kunne glede seg over båtlivet til priser som alle kan klare, har Erik fortsatt med å heve
standarden i havneområdet.
At havnen blir stadig finere, det har vi jo etter hvert blitt bortskjemt med, men i tillegg så er Erik
med på å gjøre livet til de mange pensjonistene i seniorgruppen meningsfylt og innholdsrikt.
Han holder også bygningene og Ruffen ryddige og godt vedlikeholdte og klare for inspeksjon av
hvem det måtte være. Det være seg fylkesmannen, brannvesenet eller andre brukere av
anleggene våre. En stor takk til Erik fra styret.
Øivind, vår særdeles dyktige og ryddige sekretær har fortsatt som den gangen da han da han
begynte i styret helt tilbake i 2001. Han er svært profesjonell i alt han gjør, og har full kontroll
på alt som skjer i foreningen med hendelser og oppgaver som skal huskes på eller håndteres i
styret. Møtereferatene kommer i innboksen «et kvarter» etter at møtet er avsluttet. Her er det
orden. Jeg som formann, og styret for øvrig takker Øivind for dette gode arbeidet.
VB fortsatte også gjennom 2013 med å ta samfunnsansvar. Vi annonserte nok en gang
båtførerkurs for medlemmer og andre interesserte båtfolk. Dessverre var det så få som meldte
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sin interesse, at dette kurset ble avlyst. Siden «markedet» for båtførerprøven så ut til å være
mettet, loddet vi stemningen for et Fritidsskipperkurs. Mange meldte sin interesse, og kurset er
nå godt i gang. Terje er som tidligere ansvarlig og drivkraften bak disse kursene. Han er også
den som organiserer dugnader sammen med DB eller alene, og sørger for at alle vi andre, VBs
medlemmer og alle andre båtfolk i fjorden som ferdes ute på Bergholmen, møter en ryddig og
fin havn på denne perlen rett utenfor stuedøra vår. Takk til deg Terje for innsatsen.
Geir Morten utvikler stadig hjemmesidene, og vi har nå full glede av den interaktive løsningen
og opplever en helt annen hverdag når søknader, påmelding til kurs og annen informasjon
innhentes fra medlemmene våre. Han har også byttet server og installert webkamera som viser
den nye havnen på hjemmesiden vår. Alle kan nå se hvilken effekt den nye bølgebryteren har
når styggværet herjer. I løpet av 2014 vil også et kamera som dekker deler av den gamle havnen
også legges inn på hjemmesiden.
Styret takker Geir Morten for dette arbeidet, og vi gleder oss til fortsettelsen.
Roger har tatt utfordringen med å fylle de enorme skoene etter Sven-Erik som kasserer,
samtidig som han har hatt ansvaret for arrangementskomiteen. Egentlig en umulig oppgave,
men han har vist seg som et kompetent og arbeidsomt styremedlem, og har overbevist og klart
oppgavene han har tatt på seg. Vi er sikre på at han vil fortsette arbeidet med å holde full
kontroll på tallene, og alt det som følger med den store medlemsmassen vår også i årene som
kommer. Opplæringen og erfaringsoverføringen er godt i gang. Takk for dugnadsinnsatsen i
2013, og takk for at du tok utfordringen.
Halvor har hatt ansvaret for at kontakten og kommunikasjonen mellom undergruppene og styret
fungerte. Med hans lange erfaring og samlende personlighet takker styret for en flott innsats
gjennom året som har gått.
Petter er, som flere av styrets medlemmer, selvstendig næringsdrivende og har til fulle erfart
hvor vanskelig det kan være å delta i foreningslivet samtidig med det å ha en krevende jobb.
Styret har stor forståelse for at han prioriterer levebrødet og melder fra at han ikke kan ta
gjenvalg. Vi i styret og medlemmene har mye å takke Petter for med hans svært viktige bidrag i
prosessen med å få den nye havnen på plass. Ordene og viktigheten av biologisk mangfold og
ålegras vil for alltid være noe vi kommer til å huske. Takk for innsatsen og lykke til med en
blomstrende forretning.
Erik Burud er brannvernleder i tillegg til å være ansvarlig for vaktordningen. Begge disse
oppgavene har vært utført prikkfritt og helt uten skjær i sjøen. Vi har ikke hatt hendelser av
betydning, men til gjengjeld mange fornøyde vakter og båteiere som setter pris på
vaktordningen og at båtene våre ligger trygt på plassen sin. Styret takker for innsatsen.
Arrangementskomiteen jobber med stadig nye vinklinger for å få tak i nye medlemmer, slik at
alle kan få erfare og ta del i de mange gode tilbudene vi har. Temakvelder, Hjemmesitteren,
Færder’n, Årsfesten, regattaer. Alt dette står arrangementskomiteen bak. I 2013 arrangerte de
jubileumsfesten på Kumlegården. Et arrangement der det lå mye arbeid bak, og som vi som var
der satte svært stor pris på. Styret og alle andre i foreningen takker Ulf Brustad, Odd Erevik,
Odd Elgåen, Rune Svevad, Håkon Isdahl, Trond Larsen og Sverre Randin for deres
kjempeinnsats for VBs sosiale liv.
Sammen med arrangementskomiteen som favner alle, er Rufflinene og Seniorgruppas av
uvurderlig betydning for jentene våre, og for de av oss med desidert lengst fartstid. Begge disse
to undergruppene feiret sitt 20 årsjubileum i 2013. Louise har vært med helt fra starten. Hennes
innsats for kvinnesiden er uvurderlig. Vi gratulerer med dette Ruffeline og Seniorgruppa med
deres vel overståtte og behørig feirede 20 årsjubileum, og takker Louise og Erik for deres
innsats for undergruppene.
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Takk også til valgkomiteens medlemmer, Per Berntsen, Kjell Evensen og Roald Larsen som
hvert år har det tunge ansvaret med å finne gode kandidater til de forskjellige vervene i
foreningen. Så langt er nok alle enige om at de har gjort en kjempejobb. Tusen takk.

Beretning fra Medlemsservice
Vindfangerbukta Båtforening sine hjemmesider har blitt driftet på en stabil plattform gjennom
året. Den tekniske plattformen har vært meget stabil, og vi ser at det stadig er økende trafikk inn
mot løsningen.
Jeg vil spesielt nevne to fremskritt støttet av hjemmesidene:
1. Vi startet i høst med skjemabasert påmelding til løft- og opplag. Vi har fått gode
tilbakemeldinger på dette.
2. Vi har lagt ut et webkamera som peker fra Ruffen ut over ytre havn. Det finnes også
planer om å etablere flere webkameraer og ikke minst en værstasjon.
Vi ønsker å samle mobilnummer og epost-adresser for alle medlemmer. Tanken er at vi skal
starte og kontakte medlemmer via SMS og epost når det er store arrangementer, eller vi har
andre behov. Inntil nå har den største utfordringen i dette ligget i å lage en automatisert
informasjonsinnhenting. Vi ser på dette sammen med en planlagt endring i økonomisystemet og
dermed medlemsregisteret.
Vi har oppgradert kamerasystemet med ny sentralenhet og to nye kameraer i år. Vi er fortsatt av
den oppfatning at kameraene våre, sammen med vaktordningen, virker avskrekkende på
eventuelle uærlige sjeler. Det har ikke kommet meldinger om større tyverier eller hærverk til oss
i løpet av året. Vi har imidlertid fått flere henvendelser om å søke opp bilde av personer som har
griset til havna med forsøpling eller vasking av båt på områder de ikke skal. Medlemmene
henstilles om å rydde opp etter seg og vise god folkeskikk – også i havna.
Det ble kun gjennomført ett kurs i Båtførerprøven, pga for få deltakere.
I 2014 vil det bli holdt kurs som fører til Fritidsskipper-sertifikat D5L (er i gang) og vi satser på
å få i gang helgekurs for Båtførerprøven.

Beretning fra Havna
Det har vært et godt år for havna totalt sett. Ytre havn fungerer bra og vi fikk på plass
bølgebryteren mot nord. Med høst stormene friskt i minne, må vi innse at ytre havn ikke er
egnet som vinterhavn. Med vindkast opp i 27 m/s fra nord vil dette bli for stor påkjenning på
anlegget.
Erfaringen med båter i opplag, indre havn sier oss at hel tildekking av båtene blir for stor
påkjenning for brygger/ utriggere.
Ikke glem båten om vinteren selv om den står på land, ta en tur ned og sjekk båt/tildekking.
Flere har fått båten fylt opp med snø og vann denne vinteren.
Vi har gjennomført to dugnader, mye bra jobb er utført. Takk til dere som bidrar.

Beretning fra Havnevakt
Takket være sporty og ansvarsbevisste vakter ble årets vakt gjennomført uten problemer. Våre
båter og brygger, og omkringliggende anlegg er blitt bevoktet på en betryggende måte.
Vi har opplevd litt problemer med vaktnøkkel og transponder på O-brygga. Vi vil derfor før
vaktsesongen 2014 starter opp gå til anskaffelse av nytt utstyr.
At vi går vakt har beviselig en preventiv effekt, da det heller ikke i år er rapportert om uønskede
hendelser. Kameraovervåkingen virker også preventivt. Vi må alle være ansvarsbevisste og
årvåkne, og "bry oss" dersom vi ser noe som kan virke mistenkelig.
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 har byttet vakt seg imellom. Vi har også hatt
noen ringevakter som har kunnet steppe inn på kort varsel ved uteblitt vakt. Også dette har
fungert fint.
Vaktsjefen takker alle som har gått vakt, både medlemmer og ringevakter, for en utmerket
gjennomført vaktsesong.
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Beretning fra Brannvernleder
Ruffen skal være et trygt sted å være for medlemmer og besøkende. Vi har derfor rutiner på
egenkontroll som Havnesjefen 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 osv. Disse egenkontrollene dokumenteres i vårt internkontroll system. Det
foretas opplæring og brannøvelser avholdes.
Det er viktig at alle brukere av Ruffen, også de som leier, er kjent med rømningsveier og
plassering og bruk av våre slukkemidler.
Brannvernleder har ansvaret for at disse tingene fungerer, følges opp og at avvik rettes.
Det ble vinteren 2013 foretatt formell kontroll av brannvesenet. Denne kontrollen avdekket
ingen mangler.
Vi må konkludere med at våre rutiner rundt brannvern i Ruffen fungerer godt.

Beretning fra Arrangementskomiteen
Arrangementskomiteen har i 2013 arrangert:
 Medlemstreff i Ruffen
 Flaggheis i Ruffen
 Hjemmesitterkveld i Ruffen
 Sesongåpning på Bergholmen
 Åpent hus / Færder`n i Ruffen
 Sesongavslutning på Bergholmen
 Årsfest/ Jubileumsfest på Kumlegården
Alle arrangementer er i henhold til kalenderen og har også vert annonsert i Amta og på våre
hjemmesider.
I tillegg til arrangementene har arrangementskomiteen hatt nødvendige planleggingsmøter og
deltatt på enkelte styremøter.
Ulf Brustad har vært pådriver for at Arrangementskomiteen skal utvikle seg videre med
temakvelder/ medlemskvelder for sine medlemmer etc. Styret er informert og synes disse
planene er meget gode.
Styret benytter anledningen til å takke Arrangementskomiteen for innsatsen i 2013.

Beretning fra Bergholmen
Det er satt inn ny dør ute og inne til Verkstedet og el rom. Taket på verkstedet er fikset og
råte i vegger og gulv inne i verkstedet er utbedret. Vi har også fjernet mengder med skrot og
reparert rekkverkleider.
I 2014 vil vi ha behov for både snekkere, murere, elektriker og malere. Ta kontakt med Terje på
testens3@online.no for påmelding til dugnader i forbindelse med dette arbeidet.
Det vil bli kalt inn til ryddedugnad før Sesongåpningen i samarbeid med Drøbak Båtforening.
Fokus på å rydde og fjerne søppel.
Takk til alle som har bidratt.

Beretning fra Ruffeline
Året 2013 har vært jubileumsåret for Ruffeline. I januar var det 20 år siden Ruffeline ble startet
og dette ble markert med stor jubileumsmiddag i Ruffen fredag 18. januar med 34 festkledde
damer til stede.
Vi har hatt to teaterkvelder med bra deltakelse, og "siste onsdag i måneden" kveldene har hatt
god oppslutning med 20-25 deltakende medlemmer.
21. juni hadde vi den årlige grillfesten for gutta med ca. 50 til stede i øsende regnvær. Vi takker
grillmester Ulf for at han alltid stiller opp og sørger for at alle får mat. Videre takker vi Styret og
ikke minst Erik for godt samarbeid i 2013.
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Beretning fra Seniorgruppa
Seniorgruppa lever i beste velgående. Møter og turer er godt innarbeidet, og det er ingen grunn
til å gjøre endringer. Medlemstallet er stabilt med ca. 40 medlemmer.

Beretning fra Bridgegruppa
Til tross for at medlemstallet i 2012 er blitt redusert til 30 på grunn av høy alder, har
bridgegruppa hatt et aktivt år. Der foregår en stor reisevirksomhet blant medlemmene. Dette
medfører variabel deltakelse på spillekveldene, men ingen spillekvelder er blitt avlyst. Vi er ute
etter flere i båtforeningen som liker bridge. Det er ikke nødvendig å være par, vi kan skaffe
makker. Vi har spillere på alle nivåer og det er ikke høye krav til å delta. Aktiviteten passer
utmerket for pensjonister, men vi tar selvfølgelig også imot yngre spillere med glede.
Spillekveldene er hver onsdag kl 17:45, siste spillekveld i hver måned flyttes til tirsdag fordi
onsdagen er Ruffelines dag. Medlemmer i båtforeningen med makker kan bare møte opp, det er
ingen andre formaliteter enn medlemskap. Mangler du makker er det en fordel å ringe dagen før
så skal vi prøve å skaffe makker. Hver spillekveld har vi kaffe og kaker midt i økta. Økonomien
er god så evt. fellesarrangementer kan få tilskudd.
Vi takker Vindfangerbukta Båtforening for denne muligheten for et godt sosialt tilbud for oss
bridgeinteresserte.

Sak nr. 3

Regnskap

Regnskapet for 2013 vil bli fremlagt på årsmøtet sammen med revisors beretning.
Regnskap og budsjett vil for øvrig bli lagt ut til gjennomsyn i Ruffen onsdag 5. mars 2014 kl. 1800 1900.

Sak nr. 4

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

VINDFANGERBUKTA BÅTFORENING - PRISLISTE
DATO:
Båtplassavgift
Avgift 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 2014
2 300
2 800
3 500
4 000
4 400
5 200
6 100
8 400

13.01.2014

Pris 2015
2 300
2 800
3 500
4 000
4 400
5 200
6 100
8 400

Låneplass (sommer) til medlemmer som ikke har fast
båtplass = Båtplassavgift + kr. 400
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Vinterplass ved brygge (for medlemmer uten fast
båtplass), samt
Vinterplass på land (betinger medlemskap i en av
båtfereningene i kommunen)
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
Tillegg for plass i bobleanlegg

Pris 2014
1 600
1 850
2 200
2 450
2 650
3 050
3 500
4 650
500

Jolleplasser
Leie av jolleplass

Pris 2014
525

Strøm
Vinterstrøm
Sommerstrøm
Maks. 250 w. Godkjente gummikabler skal brukes.

Pris 2014
1 750
1 000

Båter opp eller ut
Slipp ved bruk i 3 døgn,
deretter pr døgn
Sjøsetting eller opptak av båt på henger på "Rampa"

Pris 2014
500
150
40

Vakt
Ikke møtt til vakt
Godtgjørelse for event.avtalt ekstravakt

Pris 2014
1 500
1 000

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

Sak nr. 5

Pris 2014
0%
79 000
95 000
110 000
126 000
142 000
158 000

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

1 750

Pris 2014
350
175

Pris 2015
350
175

100

100

Budsjett

Budsjettet for 2014 vil bli fremlagt på årsmøtet.
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Sak nr. 7

Valg.

Valgkomiteen har innstilt følgende kandidater til valg for perioden 2014:
Valgkomiteen har ved sin innstilling til dette valget prioritert å få inn nye tillitsvalgte i styret og
Arrangementkomiteen. Dette for å sikre inkludering av båtplasseierne i den nye båthavnen, og om
mulig bidra til å knytte yngre medlemmer til styret og komiteen. Valgkomiteen har i mange år hatt
gleden av å kunne trekke på noen aktive medlemmer som har stilt opp år etter år, og vil benytte
anledningen til å takke disse for en godt utført jobb.
Formann
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Jon Bekkevold
Erik Burud
Øivind Hagen
Terje Stenseth
Rune Svevad

1 år
2 år
2 år
2 år
1 år

Varamann
Varamann

Halvor Roxrud
Ragnar Berget

1 år
1 år

Revisor

Leif Aker

2 år

Følgende er ikke på valg
Styremedlem
Styremedlem

Roger Karlsen
Geir Morten Antonsen

1 år
1 år

Revisor
Jan Ulrik Mathiesen
Kandidater til Arrangementkomiteen
Kandidaten blir klar til årsmøtet
Frank Sandberg
Joachim Høibraaten
Christer Nilsson
Følgende er ikke på valg
Trond Arvid Larsen
Sverre Randin
Odd Elgaaen
Håkon Isdahl
Styret innstiller på følgende valgkomite
Per Berntsen (ikke på valg)
Roald Larsen (ikke på valg)
Kjell Evensen

1 år
2 år
2 år
2 år
2 år
1 år
1 år
1 år
1 år
1 år
1 år
2 år

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

Sak nr. 8

Innkomne forslag

Samarbeidet mellom Oscarsborg Båtforening (OB) og Vindfangerbukta Båtforening (VB)
Pælebrygga fra land, ut til G-brygga, drives av OB. I de siste månedene har det vært uformelle og
interessante samtaler mellom båtforeningene om den fremtidige driften.
Styrets forslag til vedtak:
Styret gis fullmakt til å innlede samtaler med OB med sikte på et tettere samarbeide, eventuelt om OB
skal innlemmes i VB.
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