Skarpsnoposten
Nr. 1/2012

Organ for Skarpsno Baatforening

28. Årgang

Formannen har ordet

Havnesjefens hjørne

Driftssjef Ståle har passet godt på foreningens
havneanlegg og båter i vinter, og det har vært
betryggende.
Båtene ligger fortsatt i ro - dekket av vinterhabitten.
Men snart kan vi ta av dette ytterplagget. Det er som
å møte igjen gamle venner.
Havnen vår ligger vakkert og sentralt til. Den er også
plassert relativt nær den del av Fjordbyen som nå vil
bevege seg mot Frognerkilen. Flere planforslag i form
av områderegulering for Filipstad er lagt ut på høring
og offentlig ettersyn. Forslagene er bl.a. basert på et
kvalitetsprogram som skal tilrettelegge for en
helhetlig miljøvennlig byutvikling. Videre har etaten
fremlagt forslag fra Oslo Havn KF til
detaljreguleringer (for to delområder) til ettersyn og
høring, hvorav det ene forslaget gjelder
ferjeterminalen på Hjortnes. Høringsfristene er 26.
mars i år. Det er bl.a. skissert alternativer som
forutsetter at noe av fjorden skal fylles igjen. Hva
konsekvensene kan bli på lengre sikt for småbåtlivet i
Frognerkilen - både hva angår miljø og sjøsikkerhet er usikkert. Det er imidlertid viktig å følge med på det
som nå skjer, og gi innspill ved behov. Det vises til
nettsiden for Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten
der de ulike alternativene er beskrevet; jf.
http:www.pbe.oslo.kommune.no
På generalforsamlingen i år fikk styret samtykke til,
som en prøveordning, å sløyfe papirutgave av
Skarpsnoposten nr. 2. Medlemmene vil derfor få
tilsendt pr. SMS en beskjed om når bladet legges ut
på foreningens hjemmeside til høsten. På giroen for
årskontingent 2012 er mobilnummeret oppført. Det er
følgelig viktig at alle sjekker om de har opplyst
korrekt mobiltelefonnummer til Ståle.
Hvis det er noen medlemmer som ikke har tilgang til
internett, så fortvil ikke. Styret vil trykke opp noen
eksemplarer av Skarpsnoposten som kan
utleveres/sendes til dem det gjelder.
Vi gleder oss til det blir liv i båthavnen, og håper at
alle vil ta godt vare på den båtsesongen som ligger
foran oss. Værgudene er som kjent ikke åpne hverken
for smøring eller dialog.
På gjensyn dugnadsdagen 28. april. Og god sommer!
Signe B. Moe, formann

Denne vinteren har vi hilst på både Berit, Cato,
Dagmar og Emil. Det var manndomsprøven for
bryggeanlegget og ikke minst båtopplaget på
Karenslyst. Håper det gikk greit for de fleste av oss og
våre båter. Bryggene har klart påkjenningen også
denne vinteren. Takk til driftssjefen som har et øye på
vårt bryggeanlegg hele døgnet. Boblehavnen har
fungert utmerket denne vinteren, og halve delen av
”nye” vinterbrygge 2 var nesten fullt belagt med
båter.
Tildelingen av ledige bryggeplasser for 2012 er utført.
Det ble tildelt 10 plasser og 24 ble forflyttet til mer
tilpassede plasser. Det var stor søkergruppe til plasser
med inntil 3 meters bredde. Det blir av erfaring noen
få ledige plasser til i løpet av våren. Disse tildeles
medlemmer etter ansiennitet på søkerlisten.
Vi oppfordrer igjen bryggeeiere til å melde fra til
driftssjefen eller havnesjefen om de ikke har tenkt å
benytte sin plass til sommeren. Det samme gjelder for
bryggeeiere som av en eller annen grunn ikke
benytter plassen senere i sesongen. Melder du din
plass ledig før 1. mai, slipper du å gå nattevakt,
samtidig kan plassen leies ut til et trengende medlem
som står på søkerlisten.
Nå nærmer det seg varmere tider, og vi gleder oss til å
pakke ut båten og begynne vårpussen. Det er mye iver
å spore blant Norges innbyggere om våren, men en av
de største ansamlingene av ivrige, lykkelige står på
Karenslyst og gnikker, gnir, vasker og stoffer sine
perler som skal smykke store deler av Oslos
havnebasseng ut over sommeren.
Husk å holde orden, og tenk på miljøet og nabobåten
når du pusser og fikser på din båt! Da blir det
triveligere for alle. Følg reglementet for havnen og
opplagsplassen! For mer informasjon se
www.skarpsnobaatforening.no.
Ønsker dere alle en trivelig båtpuss samt en varm og
etterlengtet, tørr sommer.
Tore Kløvstad, havnesjef
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SKARPSNO BAATFORENING
PROTOKOLL fra den 94. ordinære generalforsamling
Avholdt mandag 9. januar 2012
Til stede: 19 stemmeberettigede medlemmer.
Generalforsamlingen ble åpnet av formann Signe B. Moe.
Innkalling og dagsorden ble godkjent, men det ble påpekt at vedtektsendringer skal fremkomme i eget punkt på dagsorden.
1.Valg av møteleder: Arild Hansen
2.Valg av to desisorer: Eirik L. Kvakkestad og Ola M. Bakken. Ved møtets slutt ble E. Kvakkestad byttet med Magne Elvik pga praktisk
problem for Kvakkestad med å få undertegnet protokollen.
3.Styrets beretning
Viseformann Roger Borge leste beretningen som ble enstemmig godkjent av generalforsamlingen.
4.Regnskap/Revisjonsberetning
Viseformann Roger Borge og driftssjef Ståle Lagesen presenterte regnskapet.
Revisjonsberetningen ble lest av revisor Per Arnt Nilssen.
Generalforsamlingen godkjente deretter enstemmig regnskapet.
Revisor opplyste at en eller begge revisorer vil delta i møte med Noregn ved gjennomgang av neste kvartalsoppgave.
5.Driftsbudsjett
Viseformannen presenterte budsjettet for 2011/12. Det ble enstemmig godkjent.
6. Vedtektsendringer
Følgende endringer av vedtektene (skrevet med kursiv) ble godkjent:
§ 1 Punkt 1.1 skal lyde (enstemmig godkjent):
Foreningens navn er Skarpsno Baatforening og dens initialer er S.B.F. Dens formål er å skaffe og drive - på en miljøvennlig måte - tidsmessige
havne- og opplagsplasser for medlemmenes båter, samt å medvirke til alminnelig trivsel og sikkerhet på sjøen.
§ 11 Nytt punkt 11.3a skal lyde (godkjent mot to stemmer):
Styret kan inngå tidsbegrenset kontrakt med ett eller flere firmaer som kan påta seg funksjonene som driftssjef, forretningsfører og /eller
dagvakt. Styret fastsetter i så fall den økonomiske kompensasjon som er nødvendig. Plikter og rettigheter knyttet til nevnte funksjoner skal være
nedfelt i kontrakten med instruks for det enkelte arbeidsområdet.
§ 13 Punkt 13.4 første setning skal lyde (enstemmig godkjent):
Blir ikke betalingsfristene overholdt og fristen har vært minst 3 uker, skal det i tillegg betales et ekstragebyr.
§ 13 Punkt 13.5 skal lyde (enstemmig godkjent):
Har et medlem ikke betalt års-/medlemskontingent med tillagt ekstragebyr innen 1 måned etter […..
7.Innkomne forslag
Det var ikke innkommet noen forslag fra medlemmer, men følgende forslag fra styret ble tatt opp til avstemming:
 Ingen kontingentforhøyelser i 2012 – Enstemmig godkjent.
 Prøveordning av elektronisk formidling via foreningens hjemmeside (med SMSvarsling) av Skarpsnoposten nr. 2-2012, i stedet for
utsendelse i papirformat – Enstemmig godkjent.
 Styret ble pålagt å undersøke lovlighet av elektronisk innkalling til generalforsamling og evt tydeliggjøre innkallingsformen i vedtektene.
 Fasadeendring av klubbhuset (veranda i 2. etg) - Styret gis tillatelse til å gå videre med endringsplaner.
8.Valg
Valgkomitéens forslag ble enkeltvis godkjent ved akklamasjon. Det nye styret har etter valget følgende sammensetning:
Formann
Viseformann
Havnesjef
Sekretær
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem

Signe B. Moe
Stein Roger Borge
Tore Kløvstad
Ellen Lomsdalen
Bjørn-Tore Lorentzen
Rune Mora
Arne Nord

(Valgt for 1 år)
(Ikke på valg)
(Valgt for 2 år)
(Valgt for 2 år)
(Ikke på valg)
(Valgt for 1 år)
(Valgt for 1 år)

Revisor

Per Arnt Nilssen
Hakon Blandehoel
Ole Martin Baanerud

(Ikke på valg)
(Valgt for 2 år)
(Valgt for 1 år)

Vararevisor
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Kontingenter Skarpsno:
Tjeneste
Innmeldingskontingent
Årskontingent
Havnekontingent bryggebredde 2,5 m
Havnekontingent bryggebredde 3 m
Havnekontingent bryggebredde 3,5 m
Havnekontingent bryggebredde 4 m
Havnekontingent bryggebredde 4,5 m
Havnekontingent bryggebredde 5 m
Havnekontingent bryggebredde 5,5 m
Havnekontingent bryggebredde 6 m

Langsetterplass
Jolleplass
Bryggeinnskudd
Midlertidig bryggeplass, < 3,5m - pr. uke:
Midlertidig bryggeplass, > 3,5m - pr. uke:
Gjesteplass, pr. døgn:
Bryggenøkkel
Depositum for bryggenøkkel
Nøkkel til el-kontakter
Skarpsnovimpel
Vinterhavn (boble), medlemmer
Vinterhavn (boble), ikke medlemmer
Gebyr for ikke å skrive seg på vaktlisten
Gebyr for ikke å møte til oppsatt vakt
Ekstragebyr for forsinkede innbetalinger

Prisliste Karenslyst:
Beløp
600
300
920
1 127
1 334
1 530
1 737
1 944
2 150
2 358

3 600
200
15 000
200
300
150
200
400
50
150
1 500
2 500
400
2 000
600

Tjeneste
Vinteropplag, medlemmer
Vinteropplag, ikke medlemmer
Sommeropplag, medlemmer
Sommeropplag, ikke medlemmer
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 område innen 20. mai.
Ytterst på en rekke innen 1. mai.
Ikke medlemmer:
Vinteropplag ikke sjøsatt innen 1. juni.
På nedre område 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, ikke medlemmer
Boblehavn
Bryggekontingent
Obligatorisk kontingent første år.

Beløp

Enhet
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

Kommentar
Min. 21 kvm = 2415
Min. 21 kvm = 4830
Opplag etter 20.6
Opplag etter 20.6
Pr. påbegynt uke
Pr. påbegynt uke
Pr. påbegynt uke
Pr. påbegynt uke

100

Pr. dag

1.6 – 20.6
20.5 – 20.6
1.5 – 20.6

200

Pr. dag

1.6 – 20.6
20.5 – 20.6
1.5 – 20.6

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

?? 300
500
500/300
800/300
2.500
4.000
1.000

Pr. sesong
Pr. sesong

Henger i trucken/
Skraping
Henger i trucken/
Skraping
25.10 – 20.4 + strøm
1.6 – 15.9

Til minne om Steinar ”på Slippen” som døde 27.12.2011
Steinar Stensrud var Sjefen på Karenslyst Båtopplag i mange år. Ved sin side hadde han broren Johny, som
senere overtok lederstillingen. Johny gikk imidlertid bort alt for tidlig. Steinar nøt respekt og holdt kustus over
oss båtfolk. Det ble ansett som nødvendig, for han forvaltet store verdier. Virtuost dirigerte han fra sin posisjon i
trucken. Når båten (med sine tonn) hang der oppe i luften – kun festet i et par stropper – da inntraff øyeblikk av
spenning. Men, ved å kaste et blikk på Sjefen - med sin aura av myndighet og faglig dyktighet - ble man
beroliget.
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når båten
var loset
trygt
tiltilsitt
hjemsted
Stroppenegleder
var jomeg til at
Somdet
driftsjef
somkommentar
forretningsfører
og dagvakt
ser jeg
fram
å starte
på en–nysjøen.
sommersesong,
sikre,
"..for
de
var
laget
av
halm".
Rart
blir
det
nå
at
vi
ikke
skal
kunne
se
ham
igjen
på
Karenslyst
når
havna igjen livner til og fylles opp med båter.
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Avsender:
Skarpsno Baatforening
Postboks 147, Skøyen
0212 Oslo

DUGNAD
Lørdag 28. april kl 10 møtes vi
for å klargjøre havnen til årets
båtsesong. Møt frem og gjør en
innsats for felles nytte og glede.
Dugnaden vil vare i ca 3 timer
og avsluttes med en matbit.

KARENSLYST - UTSETT
Bestilling siste to uker i april og
hele mai, tirsdag og torsdag
mellom 17.00 og 20.00.
Bestilling ved personlig oppmøte
eller på telefon 99 16 33 45.
Se www.slippen.org for mer
informasjon.

Driftssjefens hjørne
Som driftsjef med funksjon som forretningsfører og dagvakt, ser jeg fram til å starte på en ny sommersesong, gleder meg til at
havna igjen livner til og fylles opp med båter.
Denne vinteren har vært ”bærre lækker”. Ingen isproblemer ved bryggene som har bobleanlegg i aksjon.
Derimot har det blåst ganske så mye, og flere båter har fått presenningen ødelagt og delvis blåst av. Noen båter har også hatt så
dårlig fortøyning at de har slått i brygga når vinden har herja som verst.
Mange er flinke til å se etter båten sin og sørger for sikker fortøyning, mens noen sjelden eller aldri tar seg en tur ned på brygga
for å se til sin båt. For å unngå skade på båter og utriggere, ber jeg om at det også brukes spring og at det samtidig fortøyes ved å
bruke de innerste festepunktene så nært selve flytebrygga som mulig.
Vaktstua vil være åpen fra 15. april kl 12. Jeg har kontortid der 12:00-17:00 mandag – søndag til sommerhavnen åpner 1. mai, da
med kontortid 09:00-17:00 mandag – fredag.
Vaktlista legges ut for personlig påtegnelse fra 15. april kl 12:00 i vaktstua.
Søknadsskjema for midlertidig båtplass for medlemmer sommersesongen 2012 er også å finne i vaktstua fra samme tidspunkt.
Plasser fordeles etter ansiennitet/båtbredde.
VIKTIGE/FRISTER DATOER:
28. april: Dugnad fra kl 10:00 (ca 3 timer).
1. mai: Siste frist for å slippe havnevakta ved å melde din båtplass ledig for hele sommersesongen 2012.
15. mai: Frist for å skrive seg opp på vaktlista. (Andelseiere som benytter sin båt/plass sommeren 2012.)
1. august: Frist for bestilling av vinteropplag/boblehavn. Se www.slippen.org for bestilling av time til selve vinteropptaket.
15. november: Frist for søknad på innskuddsplass (se Skarpsnopostens høstutgave for ansiennitetskrav til søkere).
Ståle Lagesen

Styremedlemmer/kontaktpersoner 2010:
Formann:
Signe B. Moe
Bjørn Farmannsgt. 11 B
Viseformann:
Roger Borge
Lindebergvn. 53A
Havnesjef:
Tore Kløvstad
Bølerlia 129
Sekretær:
Ellen Heli Lomsdalen
Olav Aukrusts v 44 H
Styremedlem:
Bjørn-Tore Lorentzen
Granebakken 90
Varamedlem:
Arne Nord
Bryggekanten 6E
Varamedlem:
Rune Mora
Øyerenvn. 87C
Driftssjef:
Ståle Lagesen
Postb. 147 Skøyen
e-post: dagvakt@skarpsnobaatforening.no
Skarpsno båthavn, klubbhuset:
Karenslyst opplagsplass, opplagssjef Nils Elnes:

0271 Oslo
1069 Oslo
0689 Oslo
0785 Oslo
1284 Oslo
1531 Moss
1911 Flateby
0212 Oslo

99 58 75 88
90 78 60 15
91 64 20 50
47 28 75 08
98 28 11 52
93 29 81 81
92 88 31 65
45 20 86 66
22 44 38 16
99 16 33 45
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