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Organ for Skarpsno Baatforening

30. Årgang

Formannen har ordet
Det våres. Lyset – og ikke minst svarttrosten som kjekker seg på kveldstid – gjør at tankene går til
båten som krever sitt før den kan gi oss noe igjen: Gleden ved å være til sjøs. Da fryder også båten
seg ved å være kommet ”hjem”.
Men et skår i vårfølelsen er at man kan se mye søppel langsmed Frognerkilen. Det er søppel som
kommer fra sjøen. Høyvannet senhøstes etterlot søppel langt opp på land. Det gir grunn til
ettertanke at når vi mennesker kaster søppel som havner i sjøen, så sender bølgene godset i retur.
Sjøen – med de ulike typer organismer og liv som hører til der - ”fortjener” vår respekt. Det kan skje
ved at vi mennesker gjør det vi kan for bidra til en sund ”forvaltning” av denne vidunderlige
ressurs. 10. mai skal for øvrig ”….hele Europa rydde strender ….”, ifølge marinbiolog og
prosjektleder Mali Hole Skogen i ” Hold Norge rent”, jfr. Aftenposten 2. februar d.å. Et tydelig og
oppdragende signal.
Når sesongen begynner, vil klubbhuset antagelig være under oppussing mm. Snekkerfirmaet, som
skal utføre jobben, er valgt. Arkitekt Finn Utengen har bistått styret så langt med faglige råd i
prosessen. Da innkallingen til generalforsamlingen ble sendt ut, hadde ikke styret mottatt noen
tilbud og kunne følgelig ikke gi en omtale av pristilbud med mer i innkallingen. Det første tilbudet
kom den 23. januar og det siste den 27. januar ca. kl. 1200. Men, med den muntlige orienteringen fra
styrets ”prosjektleder”, ble saken ”dradd i land”- ved velvillighet fra generalforsamlingen.
Uregelmessighetene på Sjølyst/Karenslyst Båtopplag denne sesongen har vært svært krevende for
mange båteiere. Omtalen i media har skapt fokus på forholdene. Opplagsforeningene må foreta en
kritisk gjennomgang av de ulike registrerte hendelsene - med tanke på ytterligere tiltak for neste
sesong. Sjølyst/Karenslyst Båtopplagsforening (Fellesstyret) har her en koordinerende rolle.
Ellers er det foreløpig ikke noen avklaring fra Statsbygg om man kan disponere de ca. 300
opplagsplassene på Karenslyst neste sesong. Leiekontrakten gjelder frem til 9. oktober 2014. Så
snart vi vet noe mer, vil informasjon bli lagt ut på hjemmesiden – www.skarpsnobaatforening.no.
Vårdugnaden er fastsatt til den 26.april. Den er en fin og sosial måte å bidra til å øke trivselen i
foreningen. At vår del av Frognerstranda samtidig forskjønnes, gjør ikke gleden mindre.
Kjære medlemmer, ønsker dere en trivelig båtsesong!
Signe B. Moe
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Havnesjefens hjørne
Dagene blir lengre, temperaturen stiger, isen forsvinner og fuglene synger. Endelig kommer våren
og det går mot en ny etterlengtet båtsommer.
Vinterhavnen har fungert uten større problemer, derimot har en del båter i opplag på Karenslyst fått
gjennomgå. Det har blåst mye og kraftig denne vinteren, så det har røket en del presenninger etc,
men det er vel for småting å regne, i forhold til de båtene som har blitt bestjålet, ramponert og
tilgriset av ubudne beboere.
Må si jeg har tenkt mye på dette i vinter, og har nok sjekket båten min det dobbelte av det jeg
vanligvis gjør på opplaget. Jeg og resten av styret i SBF retter vår medfølelse for eierne av de
tilgrisete, ødelagte og kanskje ubrukelige båtene. Samtidig må vi på vegne av våre medlemmer, gi
en stor takk til de som frivillig har gått vakt på Karenslyst og avverget flere tragiske hendelser.
Vi har nå i første runde tildelt 16 ledige båtplasser for 2014, det skal foretas noen justeringer på
brygge 6, så noen plasser der blir bredere.
Av erfaring blir det mulig noen flere tildelinger av faste plasser i april/mai 2014. Vi fortsetter
utdeling etter søkelister, ansiennitet og båtbredde.
Meld fra til driftssjef Ståle Lagesen om du av en eller annen grunn ikke skal benytte din båtplass
denne sesongen, så vi midlertidig kan låne denne ut til et trengende medlem. Ståle fordeler disse
plassene på samme måte som nevnt over. Medlemmer som melder sin plass ledig for hele sesongen
før 1. mai, slipper å gå nattevakt.
Vi har nå endelig fått tillatelse til å forlenge brygge F med 30 meter. Vi innhenter i disse dager
tilbud fra leverandører og skal vurdere disse sammen med vår naboforening. For vår del av bryggen,
gir dette oss 6 nye båtplasser med 4 meters bredde.
Må igjen minne medlemmer med fast plass, om å rense og olje sin gang-utrigger. Det blir også i år
hengt opp beskjed på portene om hvilke båtplassutriggere som skal oljes.
Strømkontakter til båtene skal ikke ha overganger/plastposer ol koplet til våre strømmaster. Disse
blir koblet ut. Riktig kontakt kan kjøpes hos elektriker eller større byggevarehus.
Til dere som ligger i boblehavn, tenk på miljøet. Brukte batterier kan settes i blå kasse bak
klubbhuset, annet farlig avfall skal bringes til miljøstasjonen på Kongen, eller en annen kommunal
miljøstasjon.
Årets dugnad er lørdag 26 april kl 10:00 vel møtt.
Husk alle datoer/frister for søknader/bestilling av opplag og lignende, all informasjon ligger på vår
hjemmeside skarpsnobaatforening.no

Ønsker alle våre medlemmer en fortreffelig, problemfri og varm båtsommer.

Tore Kløvstad, Havnesjef.
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Driftssjefens hjørne
Som driftssjef med funksjon som forretningsfører og dagvakt, ser jeg igjen fram til å starte på
en ny sommersesong og gleder meg til å se at havna igjen livner til og fylles opp med båter.
Denne vinteren har også vært snill med hensyn til båter, presenninger og øvrig bryggeanlegg.
Ingen isproblemer ved bryggene som har bobleanlegg i aksjon.
Mange har vært flinke til å se etter båten sin og sørget for sikker fortøyning.
For å unngå skade på båter og utriggere, ber jeg om at det skal brukes spring og at det samtidig
fortøyes ved å bruke de innerste festepunktene så nært eller i selve flytebrygga.

KONTORTIDER:
Vaktstua vil være åpen fra 15. april kl. 12:00 med kontortid 12:00-17:00 Mandag-Søndag
Stengt i Påsken (fra og med torsdag til og med mandag)
Sommersesongen 1. mai til 15. oktober - kontortid 09:00-17:00 Mandag-Fredag
Vaktlista legges ut for personlig påtegnelse 15. april 12:00 i vaktstua (frist for påtegnelse er 15. mai)
Søknadsskjema for midlertidig båtplass til medlemmer sommersesong 2014, er også å finne i
vaktstua fra samme tidspunkt. Plasser fordeles etter ansiennitet/båtbredde fortløpende fra slutten
av april.
Husk 26. April! Vårdugnad fra 10:00 (ca. 2-3 timer)

VIKTIGE/FRISTER DATOER:
23. april MÅ båter som har ligget i boblehavna og ikke ligger på tildelt innskuddsplass flyttes.
1. mai er frist for å slippe havnevakta ved å melde sin båtplass ledig for hele sommersesongen 2014
15. mai er frist for å skrive seg opp på vaktlista
(andelseiere som benytter sin båtplass sommeren 2014)
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 for neste års sesong.
(se hjemmesiden http://www.skarpsnobaatforening.no ang. ansiennitets krav til søkere)

Ståle Lagesen, driftssjef
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SKARPSNO BAATFORENING

Prisliste Karenslyst Båtopplag
pr. 14.06.2013
Vinteropplag, medlemmer
Vinteropplag, ikke medlemmer
Sommeropplag, medlemmer
Sommeropplag, ikke medlemmer
Sommeropptrekk, medl. Båt < 36 fot
Sommeropptrekk, medl. Båt > 36 fot
Sommeropptrekk, ikke medl. Båt< 36 fot
Sommeropptrekk, ikke medl. Båt >36 fot
Flytte båt i vinteropplag etter 10.mai
Medlemmer:
Båter i vinteropplag ikke sjøsatt innen 1. juni
På nedre område innen 20. mai
Ytterst på en rekke innen 1. mai
Ikke medlemmer:
Båter i vinteropplag ikke sjøsatt innen 1. juni
På nedre området innen 20. mai
Ytterst på en rekke innen 1. mai
Bomåpner
Utsett av båter fra lastebil
Båt opp for spyling, medlemmer
Båt opp for spyling, ikke medlemmer

125
250
4.000
8.000
1.500/ 500
2.000/ 500
2.000/1000
2.500/1000
1.500

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 = 2625
Min. 21 kvm = 5250
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

400
500
500/300

Pr. sesong

Henger i trucken/
Skraping
Henger i trucken/
Skraping
1.11 – 15.4

Pr. sesong

1.6 – 15.9

800/300

Boblehavn
Strømavtale inntil 100W
Strømavtale inntil 600W
Bryggekontingent, gjestebrygge

3.500
400
2.000
4.000

Obligatorisk kont. første år i vinteropplag

1.000
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Prisliste Skarpsno Baatforening 2014
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

Beløp
600,300,1 012,1 240,1 467,1 683,1 911,2 138,2 365,2 594,3 960,200,15 000,200,300,150,200,400,50,200,2 200,3 300,400,2 000,600,-

Styremedlemmer/kontaktpersoner 2014
Formann:
Viseformann:
Havnesjef:
Styremedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:

Signe B. Moe
Roger Borge
Tore Kløvstad
Bjørn-Tore Lorentzen
Jarl E. Grønsveen
Odrun G. Sarong

Bjørn Farmannnsgt. 11 B
Lindebergveien 53 A
Bølerlia 129
Granebakken 90
Trygve Nilsens vei 28 K
Olaf Bulls vei 6 A

Driftssjef:

Ståle Lagesen
Postboks 147 Skøyen
E-post: dagvakt@skarpsnobaatforening.no

0271 Oslo
1069 Oslo
0689 Oslo
1284 Oslo
1061 Oslo
0765 Oslo

995 87 588
907 86 015
916 42 050
982 81 152
982 23 361
907 05 485

0212 Oslo

452 08 666

Skarpsno Båthavn, Klubbhuset:

22 44 38 16

Karenslyst Opplagsplass, opplagssjef Nils Elnes:

991 63 345
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NYTT STYREMEDLEM

Odrun G. Sarong
Odrun har vært medlem siden
2007, og er den lykkelige eier
av en koselig og gammel Albin
Vega, 74 mod.
Jobber til daglig ved Klinisk
Nevrofysiologisk lab.
Rikshospitalet

Se hjemmesiden www.skarpsnobaatforening.no for løpende informasjon gjennom sesongen

DUGNAD
Lørdag 26. april kl 10 møtes vi for å klargjøre havnen til årets
båtsesong. Møt frem og gjør en innsats for felles nytte og glede!
Etter utført arbeid, hygger vi oss med litt mat og drikke, og kanskje en
koselig båtprat.
Det behøves minimum 6 personer (ledet av en representant fra styret)
som drar til Oustøya for å utføre følgende:
- rydde området
- vaske evnt. male litt på naustet
- beise brygga ved gangveien
- male rekkverk gangbroen/området ved flaggstang

Dugnaden vil vare i 2 - 3 timer.
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SKARPSNO BAATFORENING
Protokoll fra den 96. ordinære generalforsamling
Mandag 27. januar 2014
__________________________________________________
Til stede: 32 stemmeberettigede medlemmer. Generalforsamlingen ble åpnet av formann
Signe. B. Moe. Innkalling og dagsorden ble godkjent, men det ble påpekt at ”Innkomne
forslag” alltid skal være eget punkt på dagsorden (uavhengig av om forslag er fremsatt eller
ikke). Forslag om ombygging av klubbhuset skulle vært presisert i eget punkt. Styret tok dette
til etterretning.

1. Valg av møteleder
Arild Hansen ble valgt etter forslag fra styret.

2. Valg av desisorer
Erik Sørby og Magne Elvik ble foreslått og enstemmig valgt til å underskrive protokollen.

3. Årsberetning
Viseformann Roger Borge leste hele årsberetningen. Møteleder åpnet deretter for spørsmål og
kommentarer for hvert punkt. Følgende punkter ble kommentert/diskutert:

Medlemmer
Det ble stilt spørsmål om definisjon av aktiv medlem: Aktiv medlem er et medlem som enten
har fast bryggeplass i sommerhavnen eller benytter boblehavn eller har vinteropplag på
Karenslyst. Foreningen har 514 aktive medlemmer og 414 bryggeplasser. Det betyr at 100
medlemmer har boblehavn/vinteropplag uten å ha plass i sommerhavnen.

Kontrakten om leie av areal på Oustøya
Stedet blir ofte benyttet. Det er planlagt ytterligere utvidelse av bryggene for å øke
kapasiteten. Dessuten skal det monteres strømuttak i forbindelse med naustet slik at det blir
mulig å lade. Alle som legger til på Oustøya bør bruke Skarpsnovimpel. Medlemmer må
påminnes om dette på hjemmesiden vår.

Havna – drift og vedlikehold
Vedlikeholdsplansjen utarbeidet av Telebryggen, ble vist. Det ble påpekt viktighet av også å
følge med på tilstanden til selve bryggene (pontongene) som begynner å bli gamle. Et medlem
opplyste at de eldste er fra 1957/58. En kontroll (f eks av Veritas) bør vurderes.

Klubbhuset – oppgradering med mer
Ombyggingsplanen ble presentert. Utlufting (særlig av 2. etasje) på varme sommerdager
er sikret ved at alle vinduer skal kunne åpnes. Det ble reist spørsmål om tilgang til toalett når
vakten er ute på bryggene, men det er ikke enkelt å få til uten en større ombygging enn den
planlagte. Etter ombyggingen, skal toalettet være tilgjengelig for rullestolbrukere (utvendig
rampe, brede dører).
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Adkomstproblematikk
Siden adkomstproblematikken er satt på vent (i samråd med PBE), ble det stilt spørsmål om
dette ville forsinke/stoppe ombyggingen siden byggefirmaer/håndverkere må ha kjøretilgang.
Anbudstilbyderne er gjort oppmerksom på problemene med kjøretilgang.

Foreningens hjemmeside
Den nye hjemmesiden er straks klar for lansering. Se www.skarpsnobaatforening.no.

Oppfølgningspunkter fra generalforsamlingen 21. januar 2013 vedr.
Karenslyst Båtopplag og Fellesstyret
1 - Kontrakten som er inngått med Statsbygg om leie av areal til opplagsplass gjelder bare
fremtil 9. oktober 2014.Statsbygg eier nedre område og ønsker veirett over kommunal grunn
(øvre område) frem til nedre område. Hvis de får veirett, mister kommunen, dvs båtopplaget,
det nedre området. Medlemmene må informeres i god tid om utviklingen i saken, og
kriteriene for hvordan opplag skal organiseres, må bekjentgjøres.
2 - På generalforsamlingen lovte vi å rette en henvendelse til Karenslyst Båtopplagfor å få
dem til å offentliggjøre sitt regnskap.Utskrift av regnskapet både for Karenslyst Båtopplag og
for Sjølyst/Karenslyst Båtopplagforening var tilgjengelig på årets generalforsamling. Tilgang
til regnskapene på hjemmesiden til Karenslyst båtopplag krever passord noe som ikke kan
håndteres pr dd. Det fremkom også en oppfordring til båtforeningene og Karenslyst
båtopplag/Fellesstyret om å ha sammenfallende regnskapsår.
Årsberetningen ble enstemmig godkjent.

4. Regnskap og revisjonsberetning pr. 31. oktober 2013
Viseformann Roger Borge presenterte regnskapet. Revisor Per Arnt Nilssen leste
revisjonsberetningen.
Følgende rettelser ble presisert:

Post 3950 – Annen inntekt – burde hete: - Momskompensasjon fra KNBF
Post 6000 – Avskrivning på bygninger – Rettes til: - Avskrivning på brygger
Kommentarer til regnskapet:
Avsetning av midler til 100 års jubileet må synliggjøres i regnskapet (balansen). Styret tar på
ny opp dette med regnskapsfører.
Regnskapet ble enstemmig godkjent.

5. Budsjett 2013 – 2014 herunder utkast til vedtak som premiss for budsjett
Viseformann Roger Borge gjennomgikk forslag til budsjett.
Det ble diskusjon om hvordan ombyggingen av klubbhus og utvidelse av brygge F skulle
finansieres siden dette ikke fremkommer i budsjettet. Midler som innestår på foreningens
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bankkonti, er tenkt benyttet samt låneopptak hos Småbåtutvalget (for bryggeutvidelsen). Det
ble etterlyst en fullstendig beskrivelse av ombyggingen. Ombyggingen av klubbhuset må få et
eget budsjett.
Et medlem mente dette var et usikkert prosjekt og at forslaget var for lite begrunnet.
Foreningen har hatt mange år med underskudd og bør være forsiktig med pengebruken.
Bryggeplassene er en gjeldspost hvis kommunen tar hele området.
Deretter ble de tre forslag til vedtak som premiss for budsjett, gjennomgått og vedtatt:
a.) Vedtak: Både sommer- og vinterhavnkontingentene økes med 10 % i 2014.
Enstemmig vedtatt.
b.) Vedtak: Det gis samtykke til å iverksette fasadeendringer og innvendig
oppgradering i Klubbhuset i samsvar med Plan- og bygningsmyndighetenes
vedtak - innenfor en økonomisk ramme på 1,3mill + 10%.
Enstemmig vedtatt.
c.) Vedtak: Fremlagte utkast til budsjett-inkludert de økonomiske
konsekvensene av ovennevnte vedtak – godkjennes.
Enstemmig vedtatt.

6. Valg
Et medlem kommenterte at vedtektene sier det skal velges en sekretær. Siden valgkomiteens
innstilling ikke inneholdt navn på ny sekretær, ble Rune Mora som stilte til valg som
styremedlem, forespurt om han var villig til å stille som sekretær, hvilket han godtok. Med
denne rettelsen, ble valgkomiteens forslag til nytt styre godkjent enkeltvis ved akklamasjon.
Det nye styret er som følger:

Formann:
Viseformann:
Havnesjef:
Styremedlem:
Sekretær:
Varamedlem:
Varamedlem:

Signe B. Moe
Stein Roger Borge
Tore Kløvstad
Bjørn-Tore Lorentzen
Rune Mora
Jarl E. Grønsveen
Odrun G. Sarong

(gjenvalg, valgt for 1 år)
(ikke på valg)
(gjenvalg, valgt for 2 år)
(ikke på valg)
(ny, valgt for 2 år) (tidl.varamedl.)
(gjenvalg, valgt for 1 år)
(ny, valgt for 1 år)

Revisor:

Per Arnt Nilssen
Hakon Blandehoel

(ikke på valg)
(gjenvalg, valgt for 2 år)

Vararevisor:

Erik L. Kvakkestad

(gjenvalg, valgt for 1 år)

Valgkomité:

Hans-Olaf Mathisen, Kjetil Stien og Arne Nord
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Eventuelt
Et medlem har i e-post av 2. desember 2013 fremmet forslag om å ha båter opp til 46-48 fot i
havna. Forslaget er ikke nærmere begrunnet. I Reglement for Skarpsno Baatforenings havn,
pkt. 3 fremgår: ”Båter i havnen kan være maksimalt 40 fot (12,20 meter), inkl. faste
installasjoner og eventuell jolle.”Frist for å komme med forslag til generalforsamlingen er iht.
vedtektenes § 9, pkt. 9.2 flg.: ”Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen, samt
forslag til vedtektsendringer, må meddeles skriftlig og være styret i hende innen 1.
november”. Ettersom forslaget er innkommet etter utløpet av nevnte frist, har styret ikke
invitert generalforsamlingen til å treffe vedtak. Derimot gis generalforsamlingen mulighet til å
komme med synspunkter som styret ev. kan arbeide videre med.
Følgende synspunkter fremkom:
Vi bør ha noen plasser til større båter enn 40fot.
Store båter vil være på bekostning av antall plasser.
Vi er best tjent med at vi har en øvre grense på 40fot siden vi er en ideell forening.
Selv om bryggeanlegget er oppgradert, vil større båter kreve mer av bryggene (lenger
utriggere osv).
Styret bør ha en opplisting av positive og negative konsekvenser av en slik utvidelse.
På vegne av styret, takket formann Signe B. Moe for generalforsamlingens tillit. Videre takket
hun møteleder, de fremmøtte og styret.
Generalforsamlingen ble så hevet.
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