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31. Årgang

Formannen har ordet
Årsmøtet/generalforsamlingen gikk som kjent av stabelen 26. januar. I etterhånd har jeg tenkt over
hva dette møtet egentlig representerer av forberedelser/bidrag fra medlemmenes side. Dette gjelder
i form av synlige og ”usynlige” prosesser – innenfor fastsatte tidsrammer. Medlemmenes forslag til
årsmøtet innen 1. november var en form for ”startskudd”. Noe senere ble årsregnskapet – etter
dialog med regnskapsfører – oversendt til våre revisorer for nøye gjennomgang av bilag mm. Dette
munnet ut i en revisjonsberetning. Valgkomiteen utarbeidet forslag til sammensetning av styret for
2015, noe som bl.a. innebar å finne en ny person til styret. Styret utarbeidet årsrapport og budsjett
mm. Et styremedlem ga innkallingen til årsmøtet riktig ”design” og la den ut på foreningens
hjemmeside. Driftslederen sendte beskjed pr. SMS om årsmøteinnkallingen til alle medlemmene.
På årsmøtet loste foreningens meget erfarne møteleder forsamlingen gjennom agendapunktene i
innkallingen. Et styremedlem utarbeidet en protokoll fra møtet, og 2 desisorer gikk igjennom den.
”Sluttproduktet”, protokollen i undertegnet stand, utgjør et ”styringsdokument” for den videre drift.
Jeg blir inspirert av å være vitne til dette finjusterte lagspillet!
Nå ser jeg frem til at medlemmene kan ta i bruk vårt oppgraderte Klubbhus. Vi synes det ser lyst og
vennlig ut. For de medlemmene som skal gå vakt, blir det sannelig en positiv forandring. Vinduene i
2. etasje gir en flott utsikt over bryggeanlegget.
Når havna åpner for sesongen, vil det bli tatt i bruk et nytt nøkkelsystem. Etter tyveriet i fjor
sommer av nøklene til bryggene med mer, var det et behov for et nytt nøkkelopplegg.
Det vil bl.a. bli lagt ut informasjon om dette på hjemmesiden.
Ellers kan nevnes at det på oppdrag fra Småbåtutvalget i Oslo er utarbeidet en såkalt
”mulighetsstudie” for Sjølyst Marina, på bakgrunn av at arealene langs E-18 fra Oslo sentrum og
vestover er under stadig press. Ifølge den foreløpige rapporten er formålet ”… å vise områdets
berettigelse og potensial for fortsatt drift av småbåthavner og båtopplag”. Rapporten skal etter det
opplyste legges frem for Småbåtutvalget.
Til slutt vil jeg ønske vel møtt til dugnaden den 25. april!
Signe B. Moe
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Havnesjefens hjørne
Endelig er det bare få uker til havner og opplagsplasser yrer av ivrige båteiere som strigler båtene
for den kommende sommeren.
Årets vinter har vel vært båtvennlig om vi kan kalle den det. Vinterhavnen har i år som forrige år
fungert så å si utmerket, takk til Ståle som passer anlegget.
Det har også vært få uvedkommende på Karenslyst båtopplag hittil i opplagssesongen, takk til de
som passer på litt ekstra der.
Vi har til nå tildelt 20 ledige båtplasser for 2015, det var også i år særdeles stor søkegruppe på
plasser som krever 2,5-3,5 breddemeter.
Av erfaring blir det mulig noen flere tildelinger av faste plasser i april/mai 2015, 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 ut denne til trengende medlemmer.
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.
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 båtplass nr utrigger som skal oljes.
.
Til dere som ligger i opplag på Karenslyst, tenk på miljøet og naboen ved klargjøring av båten.
Rydd opp rundt din båt etter dagens båtpuss og bruk miljøstasjonen til farlig avfall, da blir det
triveligere for oss alle.
Årets vårdugnad er lørdag 25 april kl 10:00 - Vel møtt.
Husk alle datoer, frister, søknader, bestilling av opplag og lignende. All informasjon ligger på vår
hjemmeside skarpsnobaatforening.no
Ønsker alle våre medlemmer en solrik, 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, 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 is problemer 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.
Nytt nøkkelsystem til bryggeporter/toalettdør blir i igangsatt i løpet av mai. Info kommer på
hjemmesida.
KONTORTIDER:
Vaktstua vil være åpen fra 15. april Kl. 12:00 kontortid 12:00-17:00 Mandag-Søndag
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 2015 er også å finne i
vaktstua fra samme tidspunkt. Plasser fordeles etter ansiennitet/båtbredde (fordeles fortløpende fra
slutten av april).
VIKTIGE/FRISTER DATOER:
23. april Må båter som har ligget i boblehavna og ikke ligger på tildelt plass flyttes/fjernes.
25. april Vårdugnaden fra 10:00 (ca. 2-3 timer)
1. mai er frist for å slippe havnevakta ved å melde sin båtplass ledig for hele sommersesongen 2015
15. mai er frist for å skrive seg opp på vaktlista. (andelseiere som benytter sin båt/plass sommeren 2015)
1. august Frist for bestilling av vinteropplag/boblehavn.
15. november Frist for søknad på innskuddsplass/bytte av plass for neste års kommende 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. 16.06.2014
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
Boblehavn
Strømavtale inntil 100W
Strømavtale inntil 600W
Bryggekontingent Gjestebrygge

130
260
4.000
8.000
1.500/ 500
2.000/ 500
3.000/1000
4.000/1000
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 = 2370
Min. 21 kvm = 5460
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

1.000/600
3.500
400
2.000
4.500
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Prisliste Skarpsno Baatforening 2015
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:
Nøkkelbrikke Brygge (de 2 første)
Nøkkelbrikke Brygge Ekstra pr. stk
Nøkkel til el-kontakter
Nøkkel til Naustet på Ostøya
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
600,350,1 012,1 240,1 467,1 683,1 911,2 138,2 365,2 594,3 960,200,15 000,200,300,150,100,100,50,200,200,2 200,3 300,400,2 000,600,-

Styremedlemmer/kontaktpersoner 2015
Formann:
Viseformann:
Havnesjef:
Styremedlem:
Sekretær:
Varamedlem:
Varamedlem:

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

Bjørn Farmannsgt. 11 B
Lindebergveien 53 A
Bølerlia 129
Granebakken 90
Smedsvingen 35
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
1359 Hvalstad
1061 Oslo
0765 Oslo

995 87 588
907 86 015
916 42 050
982 81 152
920 30 534
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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Se hjemmesiden www.skarpsnobaatforening.no for løpende informasjon gjennom sesongen

NYTT STYREMEDLEM

Lars Nummedal
Lars, som er vår nye sekretær, har
vært medlem i Skarpsno Baatforening
siden 2004 og har vært seilinteressert
båteier siden 1990.
Han har i dag en Jeanneau SO 36i på
brygge F.
Han jobber som prosjektingeniør i
ABB Olje, gass og petrokjemi.
*

Vi ønsker Lars velkommen til styret.

DUGNAD
Lørdag 25. 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 4 personer (ledet av en representant fra styret)
som drar til Oustøya for å utføre følgende:
- rydde området
- vaske evnt. male litt på naustet
- planlegging av kledning på brygga ved gangveien
- male rekkverk gangbroen/området ved flaggstang

Dugnaden vil vare i 2 - 3 timer.
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