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Formannen har ordet
Årsmøtet 2007 ble avviklet i
januar 2008 på sedvanlig vis.
Det hele forløp stille og rolig
og raskt. En av grunnene kan
være at det mer eller mindre
er den samme forsamlingen
som møtes hvert år, og den er
ikke stor tatt i betraktning av
at vi er i ferd med å runde
1000 medlemmer! 36
stemmeberettigede på
generalforsamlingen er for
lite. Derfor oppfordrer styret
både nye medlemmer og
medlemmer med lang
ansiennitet til å møte opp.
Budsjettet for 2008 ble
vedtatt, og vil nok en gang gi
overskudd i regnskapet.
Riktignok har vi lagt på
havneavgiften 15% i 2008,
men hovedgrunnen er at det
nedlegges masse gratis arbeid
fra en liten gruppe av
medlemmer. Bare
forretningsfører og dagvakt
får betalt for jobben de gjør
til beste for medlemmene.
Det kreves ikke mer av
medlemmene enn at de følger
vedtekter og reglement. Dette
innebærer at de betaler
avgifter i rett tid, utfører
pliktmessig nattevakt og
holder forretningsfører
orientert om endringer i
kontaktadresse og båtdata.
VIKTIG! Ettersom nesten
alle disponerer datamaskin og
er på nett, vil vi fra 2008
publisere endringer i
vedtekter og reglement for
Skarpsno Baatforening og
Karenslyst båtopplag på
hjemmesiden vår. Følg med

Havnesjefens hjørne

på
www.skarpsnobaatforening.no

regelmessig!
Mudringen i Bestumkilen og
Frognerkilen er godt i gang.
De involverte foreningene har
hatt en stor utfordring med å
plassere båtene mens
bryggene er tauet vekk. Vi
har sagt ja til å låne bort 40
bryggeplasser fra 1.-30.april
til medlemmer i Bygdøy alle
båtforening.
Dagvakten vår, Arne Nord vil
kordinere prosessen. Vi ber
medlemmer som blir berørt
av dette ta kontakt med Arne.
Han vil finne en midlertidig
løsning. Avtalen er at våre
brygger skal være disponible
for våre medlemmer fra
1.mai. Dersom forsinkelser
oppstår, ber jeg medlemmene
vise forståelse til alt er
normalt igjen. Vi har tross alt
sluppet heldigst av alle.
På sjøen hjelper alle alle!
Riktig god båtsommer !
Og ikke glem å besøke
uthavnen på Ostøya.

Med vennlig hilsen
Hans Olaf Mathisen

24. Årgang

Dagene er blitt merkbart
lengre når dette skrives og
våren er utvilsomt i anmarsj
selv om det fortsatt bare er
februar på kalenderen når
dette skrives.
Det er ingen store prosjekter
på gang for inneværende år
med hensyn til havnen, men
vi tar sikte på å komme i
gang med et generelt
vedlikehold av bryggeanlegg,
spesielt det elektriske
anlegget. Ingen ting varer
evig, spesielt ikke
bryggeanlegg som er utsatt
for stor slitasje gjennom vær,
vind, saltvann og ikke minst
bruk. Vi har gått igjennom
bryggeanlegget sammen med
elektrofirma og snekkerfirma
og fått en oversikt over hva
som må gjøres og hva det
koster.
Den nye søknadsprosedyren
for tildeling av plass har så
langt fungert meget godt. Vi
slipper unødvendig kontakt
med medlemmer som ikke er
reelle søkere samtidig som vi
får dagsaktuelle data om
båttype, størrelse og hvordan
vi kan komme i kontakt med
medlemmet. Dette sparer oss
for my arbeid. Så langt er det
tildelt 44 plasser til
medlemmer med ansiennitet
fra 2004 eller tidligere. Av
disse er 15 bytter av fast
plass, mens 29 er nye
tildelinger. Denne søkerlisten
er gjeldende helt til 15.11.
Det var innkommet 54 søkere
til fristen 15.11.07. Det er

viktig å huske på samme
søknadsfrist høsten 2008. Vi
vil i høstutgaven av
Skarpsnoposten og på våre
hjemmesider opplyse om
hvilken ansiennitet som
kreves for å søke om fast
plass. Alle med denne
ansienniteten må da søke på
nytt, også de som søkte i
2007 og som ikke fikk plass
da. Det samme gjelder de
som ønsker å bytte plass.
Søknaden sendes på e-mail til
arottes@frisurf.no.
Jeg vil samtidig minne om 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. Det skal være
minimum fire fortøyninger
med strekkavlaster – en i
hvert hjørne. Fortøyningene
skal være stramme. Båter
som er 30 fot eller større kan
med fordel ha spring i tillegg.
Med ønske om en trivelig
båtsommer som er tørrere enn
i fjor!
Kjetil Stien, havnesjef
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SKARPSNO BAATFORENING

PROTOKOLL

fra den 90. ordinære generalforsamling mandag 14. januar 2008.
Til stede:

36 stemmeberettigede medlemmer.

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

Arild Hansen.
Ellen Lomsdalen og Bjørn Larsen.

Det ble gjort oppmerksom på 2 feil i innkallingen til årsmøtet som var:
Revisor velges for 2 år (ikke 1 år) og representant for Frognerkilens båtforeninger i småbåtutvalget er ikke Harald
Keim men Helge Kristiansen fra BAB. Ingen fremførte innsigelser mot innkallingen av den grunn.
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 Per Arnt
Nilsen som var serdeles fornøyd. Regnskapet for 2007 ble enstemmig godkjent. Revisjonsberetningen ble tatt til
etterretning.
Driftsbudsjett - kontingenter
Styrets forslag til budsjett ble presentert av forretningsføreren som justerte vaktkontigenten med + 48 000. Budsjett
overskuddet vil derfor bli Kr. 174 000.
Styrets reviderte forslag til budsjett ble enstemmig vedtatt.
Innkomne forslag
Det var ikke mottatt forslag til behandling under årsmøtet, og det kom heller ingen forslag under møtet.
Valg
Valgkomitèens forslag ble enkeltvis godkjent ved akklamasjon. Det nye styret har etter valget følgende
sammensetning:
Formann
Viseformann
Havnesjef
Styremedlem
Sekretær
Varamedlem
Varamedlem
Revisor
Vararevisor
Valgkomitè:

Hans Olav Mathisen
(valgt for ett år)
Signe B. Moe
(ikke på valg)
Kjetil Stien
(valgt for to år)
Tore Kløvstad
(ikke på valg)
Bjørn-Tore Lorentzen
(valgt for to år)
Arne Nord
(valgt for ett år)
Ole Martin Baanerud
(valgt for ett år)
Magne Sørland
(valgt for to år)
Per Arnt Nilssen
(ikke på valg)
Hakon Blandehoel
(valgt for ett år)
Ola Bakken, Erik Hoel og Bjørn Einar Andersen

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 10 plasser. Kontakt Hakon Blandehoel for påmelding.
Arne-Rolf informerte om at fundamentet for mastekran på Karenslyst skal forbedres, men at det ikke er planer om å
investere i høyere kran.
Da kollektivt medlemskap i KNBF nå er avsluttet, ble det informert om at de som har sin båtforsikring i Norske Sjø,
må tegne eget medlemskap.
På vegne av det nye styret takket Hans Olav Mathisen for generalforsamlingens tillit. Generalforsamlingen ble deretter
hevet.
________________________
Desisor Ellen Lomsdalen

________________
Desisor Bjørn Larsen

_________________________
Referent Bjørn-Tore Lorentzen
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Kontingenter Skarpsno
Tjeneste
Innmeldingskontingent
Årskontingent
Havnekontingent bryggebredde

Langsetterplass
Jolleplass
Bryggeinnskudd
Midlertidig bryggeplass < 3,5m pr. uke:
Midlertidig bryggeplass > 3,5m pr. uke:
Gjesteplass
pr. døgn:
Bryggenøkkel
Skarpsno vimpel
Nøkkel til el. Kontakter
Depositum for bryggenøkkel
Vinterhavn (boble) medlemmer
Vinterhavn (boble) ikke medlemmer
Kontingent for ikke å skrive seg opp i
vaktlisen
Kontingent for ikke å møte til oppsatt vakt
Kontingent for forsinkede innbetalinger

Kontingent
600
300
920
1 127
1 334
1 530
1 737
1 944
3 600
200
15 000
200
300
150
200
150
50
400
1 500
2 500
400

Enhet

2,5 m
3m
3,5 m
4m
4,5 m
5m

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).
De som har båtplass og ikke skal benytte denne i
kommende sesong, og melder fra om dette (skriftlig)
innen 1. mai slipper nattevakt.

2 000
600

Prisliste Karenslyst Båtopplag
Vinteropplag Medlemmer
Vinteropplag Fremmede
Sommeropplag Medlemmer
Sommeropplag Fremmede
Sommeropptrekk Medl. < 36 fot
Sommeropptrekk Medl. > 36 fot
Sommeropptrekk ikke medl. < 36 fot
Sommeropptrekk ikke medl. > 36 fot
Flytte båt i vinteropplag etter 10.mai
Medlemmer:
Vinteropplag ikke sjøsatt innen 1.juni.
På nedre området innen 20.mai.
Ytterst på en rekke innen 1.mai.
Fremmede:
Vinteropplag ikke sjøsatt innen 1.juni.
På nedre området innen 20.mai.
Ytterst på en rekke innen 1.mai.
Bombrikke
Utsett av båter fra lastebil
Båt opp for spyling, Medlemmer
Båt opp for spyling, Fremmede
Boblehavn
Bryggekontingent
Obligatorisk kontingent første år.

115
230
4.000
8.000
1.500/ 500
2.000/ 500
2.000/1000
2.500/1000
1.500
100

200
300
500
500/300
800/300
2.500
4.000
1.000

Pr. kvm
Pr. kvm
20.6-15.9
20.6-15.9
Uke 1 / 2
Uke 1 / 2
Uke 1 / 2
Uke 1 / 2
Pr. flytt

Min. 21 kvm = 2300
Min. 21 kvm = 4830
Opplag etter 20.6
Opplag etter 20.6
Pr. påbegynt uke
Pr. påbegynt uke
Pr. påbegynt uke
Pr. påbegynt uke

Pr. dag

1.6 – 20.6
20.5 – 20.6
1.5 – 20.6

Pr. dag

Pr. sesong
Pr. sesong

NYTT STYREMEDLEM

1.6 – 20.6
20.5 – 20.6
1.5 – 20.6

Henger i trucken/Skraping
Henger i trucken/Skraping
25.okt – 20.april + strøm
1.juni – 15.september

Det er viktig å merke seg følgende datoer:
•

•
•
Jeg har vært medlem siden 1995. Først med en
Bayliner 26 fot på brygge 2.
Våren 2005 byttet jeg til en Windy 32 som ligger på
brygg 1. Jeg er ikke av de som reiser på de lengste
turene, men jeg er ofte å finne rundt de nærmeste
øyene i fjorden.
Følgende ble sagt på min 50 årsdag av en god
venn, ”Jeg og familien er ikke imponert over dine
båtturer, men desto mer av dine båtkjøp”.

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

Olli

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.

DUGNAD
Lørdag den 26. 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. 3 timer.
Etter dugnaden vil det bli mulighet for en matbit.
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Avsender:

SKARPSNOBÅTFORENING
PBOX 182
1332 ØSTERÅS

Styremedlemmer/kontaktpersoner 2008:
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

Tore Kløvstad

91 64 20 50

Varamedlem:

Arne Nord
Bryggekanten 6E

1531 Moss

93 29 81 81
69 25 77 74

Ole Martin Baanerud
Bygdøveien 19C

0287 Oslo

Bjørn-Tore Lorentzen
Granebakken 90 ,

1284 Oslo

Sekretær:

HUSK:
Gi beskjed til forretningsfører om:
Salg av båt
Kjøp av ny båt
Nytt registreringsnummer
Ny boligadresse
Nytt telefonnummer

0271 Oslo

Styremedlem:

Varamedlem:

)

90 74 70 94
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

	
  

KARENSLYST
Ring Nils Elnes (mob. 99 16 33 45) tirsdag eller torsdag kl
1700-1900 eller ved personlig fremmøte for å avtale tid for
utsetting av båten.
Husk å sende inn skjema for bestilling av vinteropplag
innen 1. august.

22 44 38 16
99 16 33 45

www.skarpsnobaatforening.no	
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