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Formannen har ordet
Styret ble gjenvalgt på
årsmøtet. Vi takker for
tilliten og gleder oss til å
fortsette arbeidet med å
skaffe båtplasser til
medlemmene til en pris
alle kan leve med,
vedlikeholde og forbedre
havneanlegget både på
Skarpsno og på Oustøya,
arrangere jubileumsfest,
samt forbedre
hjemmesiden og
medlemsservice for å
nevne noe.
Ettersom alle med båtplass
deltar i vaktordningen fra
1. mai til 15. oktober,
minner jeg om at fristen
for å sette seg på vaktlisten
er 15.mai, som før.
Vi registrerer hvert år at en
del plasser ikke benyttes.
Selv om det betales
havneleie og utføres
nattevakt, ønsker vi at
plassen skal være til nytte
for andre medlemmer.
Ha omtanke for andre, gjør
en god gjerning, meld din
plass ledig! (Se egen
kommentar fra
havnesjefen).
Disse plassene leies ut
midlertidig til medlemmer
på venteliste for båtplass.

medlemmene ved siden av
trygg havn og enkel
atkomst på land, tar flere
båtturer enn de ellers ville
ha tatt.
Bruk foreningens vimpel.
Den er pen, og dessuten er
den en enkel identifisering
av de som har rett til å
benytte stedet. Du får kjøpt
den i vakten på Skarpsno.
Skarpsno Baatforening ble
stiftet 31.august 1917. Vi
vil markere 90-årsjubileet
fredag 31.august, så sett av
datoen allerede nå.
Arrangementskomité er
opprettet og jobber med
saken.
Mye arbeid utføres av
medlemmene i beste
dugnadsånd. Det er
positivt når medlemmer
henvender seg til styret og
tilbyr sin assistanse. På
den måten strekker
pengene våre lenger, vi
kan holde lave priser og
fortsette å være et tilbud til
”alle”.
Med ønske om en flott
sommer på sjøen!
Hans Olaf Mathisen

Oustøya er en perle i indre
Oslofjord. Skarpsno
Baatforening leier
flytebrygge, strandsone og
naust ved lille
Oustøysundet. Vi håper
mange medlemmer finner
veien dit i løpet av
sommeren, og at

23. Årgang

Havnesjefens hjørne
Økonomien i Norge går så
det suser, båtsalget går
strykende og ventelistene
for båtplass når nye
høyder. Dette merker vi
også godt i vår forening.
Vi har nå 280 på venteliste
for fast plass. De aller
fleste med ansiennitet fra
2005 og 2006. Vi har
startet tildeling til dem
med innmelding i 2004,
men det er 45 med
ansiennitet fra 2004 så de
13 plassene vi har igjen
rekker ikke langt. Når det
er sagt, har vi fått 46 nye
båtplasser som er tidelt til
dem med lengst
ansiennitet. Det er statig
henvendelser om
ventelisten og vi vurderer
derfor å legge ut en
anonymisert versjon på vår
hjemmeside med
medlemsnummer og
ansiennitet slik at
medlemmene selv kan
sjekke hvordan de ligger
an på ventelisten.
Havneutvidelsen har gått
etter planen etter vi endelig
fikk godkjennelse fra
kommunen. Småbåthavner
AS har levert bryggene
som har gitt 46 nye
plasser. Vi er godt fornøyd
med leveransen fra
Småbåthavner. Det
gjenstår bare å montere
strømpullere, lys samt noe
justering av ganglemmer.

båter som har for bred
plass i forhold til båtens
bredde. Dette vil bli gjort
etter hvert som passende
bryggebredder blir ledige.
Det er arbeidskrevende å
fordele plasser og det har
det vært et ekstraordinært
år med 46 nye plasser samt
mer enn 20 ordinære
plasser som skulle
fordeles. Uten god hjelp av
Arne Nord (kjent som
Dagvakten) hadde dette
ikke latt seg gjøre. Havnen
er i det hele tatt blitt stor
med 414 plasser og dette
krever mer og mer tilsyn
og vedlikehold.
En ny ordning i år er at
medlemmer som vet de
ikke kommer til å bruke
plassen sin slipper å gå
nattevakt dersom de sier
fra til Dagvakten i
klubbhuset (Arne Nord)
innen 15.5.
Jeg vil samtidig henstille
til medlemmer med plass
om å ta vare på
bryggeanlegg og egen båt
ved å sørge for å ha
strekkavlastere på alle
fortøyningene.
Med ønske om en trivelig
båtsommer!
Kjetil Stien, havnesjef

Vi ønsker å utnytte havnen
best mulig og starter derfor
arbeidet med å omplassere
www.skarpsnobaatforening.no
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SKARPSNO BAATFORENING

PROTOKOLL
fra den 89. ordinære generalforsamling mandag 15. januar 2007
Til stede:

45 stemmeberettigede medlemmer samt 1 fullmakt.

Generalforsamlingen ble åpnet av formann Hans Olaf Mathisen. Innkalling og dagsorden ble godkjent.
Valg av møteleder:
Valg av desisorer:

Arild Hansen.
Lars Petter Malmstrøm og Niels Width

Styrets beretning
Beretningen ble opplest av viseformann Signe B. Moe og ble enstemmig godkjent av generalforsamlingen.
Regnskap / Revisjonsberetning
Regnskapet ble presentert av forretningsfører Arne-Rolf Ottesen og revisjonsberetningen opplest av revisor Magne Sørland som var særdeles
fornøyd. Regnskapet for 2006 ble enstemmig godkjent. Revisjonsberetningen ble tatt til etterretning.
Driftsbudsjett - kontingenter
Styrets forslag til budsjett ble presentert av forretningsføreren. Det ble foreslått å redusere vinterhavnkontigent med kr 62 000,- fra kr 222.000,til kr 160.000,-, fordi man utsetter utvidelsen av boblehavn. Styrets reviderte forslag til budsjett ble enstemmig vedtatt.
Innkomne forslag
Sak 1
Det ble vedtatt mot 4 stemmer at styret prøver å endre/redusere KNBF kontingent. Hvis ikke dette lar seg gjennomføre har styret
fullmakt til å si opp medlemskapet.
Sak 2
Da foreningen har problemer med å tilbakebetale innskudd fra tidligere medlemmer som ikke lar seg oppspore, ble følgende forslag til
endringer/tilføyelse i vedtektenes paragraf 13 vedtatt:
13.8.a (ny)
Ved tildeling av havneplass skal medlemmet betale et innskudd etter(de til enhver tid) gjeldende satser.
13.9.a (ny)
Dersom foreningen ikke er i stand til å tilbakebetale innskuddet fordi medlemmet ikke lar seg oppspore, eller ingen andre som ivaretar
medlemmets interesser melder seg,
tilfaller innskuddet foreningens formål etter 5 år regnet fra siste gang innskuddet er forsøkt tilbakebetalt.
Foreningen må kunne dokumentere (i samsvar med god regnskapsskikk) at medlemmet ikke har latt seg spore opp.
(5 års-regelen gjelder også innskudd der medlemmer før dato ikke har vært mulig å oppspore).
Styret fikk fullmakt til å justere tekst.
Regelen trer i kraft 1 april 2007.
Sak 3
Styrets forslag om å kjøpe tjeneste for å avlaste havnesjefens oppgaver ble enstemmig vedtatt.
Sak 4
Utvidelse av vinterboblehavn tas opp som sak på neste generalforsamling. Dette ble vedtatt mot en stemme.
Valg
Valgkomitèens forslag ble enkeltvis godkjent ved akklamasjon. Det nye styret har følgende sammensetning:
Formann
Viseformann
Havnesjef
Styremedlem
Sekretær
Varamedlem
Varamedlem

Hans Olaf Mathisen
Signe B. Moe
Kjetil Stien
Tore Kløvstad
Bjørn-Tore Lorentzen
Arne Nord
Finn Jensen

(valgt for ett år)
(valgt for to år)
(ikke på valg)
(valgt for to år)
(ikke på valg)
(valgt for ett år)
(valgt for ett år)

Revisor

Magne Sørland
Per Arnt Nilssen
Hakon Blandehoel

(ikke på valg)
(valgt for to år)
(valgt for ett år)

Vararevisor

Valgkomitè:

Ola Bakken
Erik Hoel
Bjørn Einar Andersen
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Eventuelt
Det blir også i år arrangert tur til båtmessen i Gøteborg i regi av Carlsen Turistbusser A/S. Det var i skrivende stund ledig 7 av 50 plasser.
Det ble informert om de lange ventelistene for båtplasser, samt om bryggeutvidelsen som det jobbes med.
Det ble informert om at ny truck er lovet til 1. april. Det ble foreslått at medlemmene snakker med de som er på samme rekka, vedr tidspunkt for
utsetting.
Alle båter i SBF blir for sesongen 2007 tildelt ID-merke som festes på styrbord baug
(under evnt. Fenderlist).
Det ble informert om Oustøya vedr. nøkler, søppel og fremtidsplaner.
-

-

-

-

-

-

-

På vegne av det nye styret takket Hans Olaf Mathisen for generalforsamlingens tillit. Generalforsamlingen ble deretter avsluttet.

________________________
Desisor Lars Petter Malmstrøm

________________
Desisor Niels Width

Styremedlemmer/kontaktpersoner 2007:
Formann:

Hans Olaf Mathisen
Øvre Ullern Terrasse 67, 0380 Oslo

91 54 87 75

Havnesjef:

Kjetil Stien
Ankervn 53 D,
0785 Oslo
Email: k.stien@online.no

95 20 61 20

Viseformann:

Signe B. Moe
Bjørn Farmansgt. 11 B

22 44 50 91
0271 Oslo

Styremedlem:

Tore Kløvstad

Varamedlem:

Arne Nord
Bryggekanten 6E

1531 Moss

Finn Jensen
Emil Korsmos vei 19

0678 Oslo

Bjørn-Tore Lorentzen
Granebakken 90 ,

1284 Oslo

Varamedlem:

Sekretær:

91 64 20 50
93 29 81 81
69 25 77 74
22 27 01 39

98 28 11 52

Forretningsfører: Arne-Rolf Ottesen,
Postb. 182
1332 Østerås
Email: arottes@frisurf.no
Skarpsno båthavn:
Klubbhuset
Karenslyst opplagsplass:
Opplagssjef Nils Elnes

91 39 09 82

_________________________
Referent Bjørn-Tore Lorentzen

DUGNAD
Lørdag den 28. april går årets vårdugnad av stabelen.
Havnen skal ryddes og gjøres i stand til årets båtsesong.
Møt frem kl. 10:00. Dugnaden vil vare i ca. 2 timer.
Etter dugnaden vil det bli mulighet for en matbit.
)

NATTEVAKT
Alle medlemmer som har båtplass i havnen plikter å utføre
èn nattevakt. Husk å sette deg opp i vaktlisten før
sesongen starter. Vaktlisten ligger i kiosken på Karenslyst
frem til 1. mai, deretter i klubbhuset på Skarpsno.
Siste frist for å sette seg opp i listen er 15. mai.
Oversittes fristen påløper en ekstra kontingent (kr 400,-),
samt at man risikerer å bli tildelt en dato uten mulighet for
selv å velge.
De som ikke ser seg i stand til å utføre nattevakt, må innen
15. mai søke styret skriftlig om fritak. (Det er ytterst få
tilfeller hvor dette blir innvilget.)

22 44 38 16
99 16 33 45

ST. HANS
I år tennes grillen i uthavnen på Oustøya.
Styret ønsker medlemmene hjertelig velkommen

BAUGMERKE
Styre har besluttet at alle båter i havnen og/eller i
opplag på Karenslyst skal ha foreningens baugmerke
på styrbord side under fenderlist.
Hensikten er å identifisere eier og båtforening. Merket
blir utlevert mot fremvisning av medlemskort hos
dagvakten fra 1 mai.

www.skarpsnobaatforening.no
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KONTINGENTER 2007
Innmeldingskontingent………………………………….…kr.
Årskontingent……………………………………………...kr.
Havnekontingent bryggebredde 2,0 m……………………kr.
2,5 m……………………kr.
3,0 m……………………kr.
3,5 m……………………kr.
4,0 m……………………kr.
4,5 m……………………kr.
5,0 m……………………kr.
Bøye……………………kr.
Langsetterplass………....kr.
Jolleplass……………….kr.
Bryggeinnskudd………………………………………… kr.
Midlertidig bryggeplass < 3,5m pr. uke: …...........…….....kr.
Midlertidig bryggeplass > 3,5m pr. uke: …………………kr.
Gjesteplass................................. pr. døgn: ………..............kr.
Bryggenøkkel ……………………………………………..kr.
Nøkkel til el. Kontakter …………………………………...kr.
Depositum for bryggenøkkel............………………………kr.
Vinterhavn (boble) ……………medlemmer ………......…kr.
ikke medlemmer. ………. kr.
Kontingent for ikke å skrive seg opp i vaktlisten ………....kr.
Kontingent for ikke å møte til oppsatt vakt ……………….kr.
Kontingent for forsinkede innbetalinger...................……...kr.
Karenslyst
Kontingentene for 2007/2008 blir fastsatt i juni måned,
men har i opplagssesongen 2006/07 vært:
Vinteropplag Karenslyst, pr. kvm båt...................................kr.
(dog minimum kr 1.995,-)
Obligatorisk kontingent første år i opplag (oppl.materiell) .kr.
Båt opp for spyling........................ medlemmer...................kr.
ikke medlemmer...........kr.
Båt opp for stoffing/rep.........
medlemmer...................kr.
ikke medlemmer...........kr.
Sommeropplag (MÅ SØKES OM) ………………………..kr.

600
300
620
800
980
1.160
1.330
1.510
1.690
1.160
3.130
100
15.000
200
300
100
200
50
400
1.500
2.500
400
2.000
600

95
600
300
600
1.000
2.000
4.000

Det er viktig å merke seg følgende datoer:
•
•
•

23.4 må båten være flyttet fra plass i
boblehavnen dersom ikke samme plass
disponeres i sommersesongen.
1.5 kl 12.00 åpner havnen for
sommersesongen.
15.5 er siste frist for å sette seg opp på
nattevakt i vaktprotokollen.

KARENSLYST
Ring Nils Elnes (mob. 99 16 33 45) tirsdag eller torsdag kl
1700-1900 eller personlig fremmøte for å avtale tid for
utsetting av båten.

REISEBREV
Les reisebrev fra Ingvild og Leif Aschim som har vært
på 14 måneder seiltur med S/Y CARISMA
www.skarpsnobaatforening.no
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