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29. Årgang

Formannen har ordet
Står man en søndags formiddag på Skarpsnobroen, mens vårlyset flommer ut over Frognerkilen, går det en jevn strøm
av mennesker langsmed kilen. På bakgrunn av foreliggende offentlige og private planforslag for området, kan man
undres hvordan det vil fremstå om 15-20 år. Vårt klubbhus og bryggeanlegg ligger midt i dette vakre området der
mange fritidsaktiviteter utfolder seg. For å tilfredsstille m.a. byplanleggere, politikere og brukere av området, er det
viktig at vi opprettholder en miljømessig og estetisk sett god standard på det området vi forvalter. Ønsket er at alle skal
oppleve dette maritime miljøet som trivelig – og bevaringsverdig.
I forbindelse med vedlikehold av bryggene i høst, ble det montert badestige på bryggen foran klubbhuset. Det kan bli
spennende å se om forbipasserende lar seg friste til en liten dukkert denne sommeren.
Generalforsamlingen i januar ble avviklet på en grei måte. Jeg registrerer at antallet fremmøtte også i år var relativt
beskjedent, i lys av at medlemstallet pr. 1. november 2012 utgjorde 1197. Generelt sett tror jeg det skal nokså meget til
for å trekke til seg medlemmene på en kald og mørk januarkveld. Som kjent angir vedtektene ganske detaljert både
form og innhold på møtet,(jfr. vedtektenes § 9). En generalforsamling må derfor ha et visst formelt preg, og blir lett
”kjedelig”. På slike møter deltar imidlertid mange som har hatt ulike tillitsverv i foreningen. Det borger for en
betryggende saksbehandling. Jeg velger derfor å tolke den – numerisk sett - beskjedne oppslutningen som et positivt
signal, i den forstand at medlemmene anser at styret forvalter foreningens verdier på en tilfredsstillende måte.
Spørsmålet er likevel om det burde tilføyes en ”myk” post på programmet, f. eks. et kåseri eller (lys)bildefremvisning
om et maritimt emne, før eller etter den obligatoriske delen av møtet. Det hadde vært fint med kommentarer til dette
fra medlemmene.
På generalforsamlingen ble det vedtatt endringer i vedtektene slik at innkallingen til de årlige generalforsamlingene
kan skje elektronisk. Videre ble det vedtatt at prøveordningen med elektronisk utgave av Skarpsnoposten gjøres
permanent. Som følge av at foreningens hjemmeside skal rustes opp i år, vil den grafiske utformingen av
Skarpsnoposten antagelig bli noe endret. Formålet er m.a. å gjøre den mer brukervennlig.
Alle ønskes en opplevelsesrik båtsesong, der sikkerheten til sjøs gis høy prioritet!
Signe B. Moe

Havnesjefens hjørne
Endelig merker man at solen varmer litt, man får en dragning mot det våte element, man kjenner havet liksom kaller
på en. Det å trekke av presenninger, finne frem pussemidler, skraper, polish og bunnstoff er vel en stor glede for oss
båtfolk, for da går det bare den rette veien, sier vi.
Årets vinter har vel vært normal om vi kan kalle den det. Vinterhavnen har i år som forrige år, fungert så å si utmerket.
Takk til Ståle som passer anlegget, og en takk til oss selv som investerte i nytt bobleanlegg med luft avfukter system i
2011.
Men det var noe som ikke stemte helt da vi testet anlegget før vinteren satte inn; noen slanger lå galt på havbunnen, og
dette måtte rettes med dykkere osv. Grunnen til dette er ene og alene noen medlemmer som prøver ankervinsjen inne
på bryggeanlegget og drar med seg slangene opp.
UTPRØVING AV ANKERVINSJER MÅ IKKE FOREKOMME PÅ BRYGGER SOM ER MENT FOR
VINTERHAVN! Dette gjelder våre brygger F, 1, 2.
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Det er nå gått 2 sommere siden vi ba medlemmer med fast plass rense og olje sin brygge-gangutrigger. Ennå er det
noen som fortsatt ikke har gjort dette. Utstyr og olje hentes hos dagvakten fra 1 mai. Gangbryggene må renses og oljes
ellers råtner de opp.
Det er utarbeidet en vedlikeholdsplan for bryggene. Mange kjettinger og moringer er byttet ut på brygge F, 1, 2, 3, 4
og 5. I år står brygge 6 for tur. Med dette har vi en god oversikt over hva som ble byttet når, og når det må kontrolleres
på nytt og eventuelt skiftes ut noe.
Utdeling av båtplasser 2013 er nesten i mål. Vi tror også i år at det blir noen få utdelinger i april. Også denne gang var
det veldig mange søkere, og de fleste søkte om plasser inntil 3 breddemeter. Vi har nå ca 6 - 7 års ventetid på båtplass i
vår forening. Tre år med dårlig sommervær har ikke akkurat hatt noen innvirkning på antallet som søker fast båtplass.
Det ligger en ny søknad inne hos Plan- og Bygningsetaten om forlengelse av brygge F som vil gi oss 6 - 7 nye plasser.
Bryggen ble godkjent forlenget 2007, men etter noen omstendigheter ble den ikke forlenget den gang. Dette kan ta sin
tid da det er mye som skal godkjennes i en sånn prosses. Forlengelsen vil ikke forringe Frognerkilen, men lage en rett
og pen linje av brygger sett fra sjøen ved innseiling. I dag er det liksom litt rotete med F bryggen som er ”forsvunnet”
ca 25 meter inn mellom de andre bryggene. Vi håper på et positivt svar fra alle instanser, og at fritidsbåthavner er en
del av Oslos kultur som de er i andre byer.
Med håp og tro på en god varm båtsommer.
Tore Kløvstad

Driftssjefens hjørne
Som driftsjef 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 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.
Vaktstua vil være åpen fra 15. april kl. 12:00, kontortid 12:00 - 17:00 mandag - søndag til sommerhavnen åpner 1.
mai, da med kontortid kl. 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 2013 er også å finne i vaktstua fra samme
tidspunkt. Plasser fordeles etter ansiennitet/båtbredde, (fordeles fortløpende fra slutten av april).
Husk 27. april dugnad fra kl. 10:00 (ca. 3 timer).

VIKTIGE/FRISTER DATOER:
1. mai er siste frist for å slippe havnevakta ved å melde din båtplass ledig for hele sommersesongen 2013.
15. mai er frist for å skrive seg opp på vaktlista. (Andelseiere som benytter sin båtplass sommeren 2013.)
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 hjemmesiden http://www.skarpsnobaatforening.no ang. ansiennitets krav til søkere.)
Ståle Lagesen, driftssjef
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SKARPSNO BAATFORENING
Protokoll fra den 95. ordinære generalforsamling
mandag 21. januar 2013
Til stede: 31 stemmeberettigede medlemmer.
Generalforsamlingen ble åpnet av formann Signe B. Moe.
Innkalling og dagsorden ble godkjent.

1. Valg av møteleder
Arild Hansen ble valgt etter forslag fra styret. Han foreslo å slå sammen pkt 6, 7 og 8 til et nytt punkt 5 på dagsorden og behandle
dette før budsjettet (nytt punkt 6). Ingen innsigelser.

2. Valg av 2 desisorer
Magne Sørland og Arne Nord ble foreslått og enstemmig valgt.

3. Styrets årsberetning
Viseformann Roger Borge leste hele beretningen. Deretter gikk møteleder gjennom hvert punkt og åpnet derved opp for
kommentarer og spørsmål.
Det ble reist spørsmål om hvilke retningslinjer som skal følges for tildeling av opplagsplass på Karenslyst hvis den midlertidige
ordningen som det ble enighet om sist høst, ikke blir forlenget i oktober 2014. Styret må ta opp dette med Karenslyst Båtopplag i
tillegg til at hele opplagssituasjonen følges videre.
Årsberetningen ble enstemmig godkjent av generalforsamlingen.

4. Regnskap med noter og revisjonsberetning pr. 31. oktober 2012
Viseformann Roger Borge presenterte regnskapet, og revisor Per Arnt Nilssen leste revisjonsberetningen.
Det ble opplyst at det er en skrivefeil under Annen driftskostnad, post 6000: Korrekt tekst er ”Avskrivning på brygger”.
Utgifter til vedlikehold av havn var betydelig større enn budsjettert, og dette ble kommentert av et medlem. Havnesjef og driftssjef
redegjorde for svakheter ved bryggene, avdekket av firmaet Telebryggene som foretok vedlikehold siste sommer/høst. Styret fant
det helt nødvendig å gjøre disse forbedringene for å sikre verdiene som havnen inneholder. Dette ble akseptert av
generalforsamlingen.
Videre ble det en meningsutveksling om medlemmenes innskudd kan benyttes som driftskapital. Det ble konkludert at dette er
lovlig.
Generalforsamlingen godkjente regnskapet (enstemmig).

5. Vedtak
a. Vedtak om at prøveordningen med elektronisk utgave av Skarpsnoposten gjøres
permanent
Styret gis fullmakt til å sløyfe papirutgaven av Skarpsnoposten. Bladet plasseres på hjemmesiden,
www.skarpsnobaatforening.no, og medlemmene gis underretning når det skjer ved bruk av elektronisk post.
Enstemmig vedtatt.

b. Vedtektsendringer om elektronisk innkalling til generalforsamling i foreningen
Følgende endringer (i kursiv) av vedtektene ble enstemmig godkjent:
§ 9 punkt 9.1. første ledd skal lyde:
Generalforsamlingen er foreningens høyeste myndighet og avholdes innen 1. februar hvert år.
Foreningens regnskap avsluttes pr. 31.10. hvert år.
Skriftlig innkalling skal være utsendt minst 14 dager i forveien med angivelse av hvilke saker som
står på dagsorden. Som skriftlig anses underretning ved bruk av elektronisk post m.v.
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§ 9 punkt 9.2 skal lyde:
Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen, samt forslag til vedtektsendringer, må meddeles
skriftlig og være styret i hende innen 1. november. Kravet til skriftlighet er oppfylt ved bruk av
elektronisk post m.v.
Endringene trer i kraft straks.

c. Innkommet forslag fra medlem
Medlem i SBF, Magne Elvik fremmet i brev av 31. oktober 2012 følgende forslag:
”1. Styret i Skarpsno Baatforening fremlegger ovenfor generalforsamlingen i Skarpsno Baatforening, regnskap for 2012
og budsjett for 2013, tilhørende Karenslyst Båtopplag.
Om nødvendig foreslås det vedtektsendring for å få dette inn som en del av informasjon i generalforsamlingene for
fremtiden.
2. Regnskapet for Karenslyst Båtopplag fremlegges ovenfor generalforsamlingen i Skarpsno Baatforening årlig, som
informasjon.”
Følgende forslag ble enstemmig godkjent (krever ikke vedtektsendring):
Sist fremlagte regnskap og årsberetning for Karenslyst Båtopplag fremlegges i papirformat på generalforsamlingen i SBF.
Videre fremlegges årsberetningen fra Fellesstyret.
Fremlegg av denne type dokumentasjon gjøres permanent.
SBF retter en henvendelse til Karenslyst Båtopplag om å offentliggjøre regnskapet når det er klart, på sin hjemmeside.

6. Budsjett 2012/2013
Viseformann Roger Borge gjennomgikk budsjettforslaget.

a) Vedtak: Vinterhavnkontingenten økes med kr. 500,- pr. plass. Enstemmig godkjent.
b) Vedtak: Arbeidet med eventuell endring av fasaden på Klubbhuset og innvendig oppgradering kan
videreføres frem til et endelig forslag som skal fremlegges på ny generalforsamling.
Kostnadsanslaget ble opplyst til å være ca kr. 1 000 000. Enstemmig vedtatt.
Budsjettet ble enstemmig godkjent.

7. Valg
Etter at innkalling ble utsendt, ble valgkomitéen gjort kjent med at vararevisor Ole Martin Baanerud likevel ikke
ønsket gjenvalg. Valgkomitéen hadde derfor funnet et annet medlem til dette vervet.
Valgkomitéens forslag ble forøvrig godkjent enkeltvis ved akklamasjon. Det nye styret er som følger:
Formann:
Viseformann:
Havnesjef:
Sekretær:
Styremedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:

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

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

Revisor: Per Arnt Nilssen
(gjenvalg, valgt for 2 år)
Hakon Blandehoel
(ikke på valg)
Varerevisor:
Erik Larsen Kvakkestad (ny, valgt for 1 år)
Ny valgkomité: Kjetil Stien, Hans Olaf Mathisen og Arne Nord.

8. Eventuelt
Ingen punkter aktuelle.
På vegne av styret takket formann Signe B. Moe for generalforsamlingens tillit.
Formannen avsluttet generalforsamlingen med å takke møteleder, de fremmøtte og styret.

Desisor Arne Nord

Desisor Magne Sørland

Referent Ellen Heli Lomsdalen
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Prisliste Skarpsno Baatforening: Prisliste Karenslyst Båtopplag (pr 18.3.2013)*:
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

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

3 600

Jolleplass

200

Bryggeinnskudd
Midlertidig bryggeplass, < 3,5m - pr. uke:
Midlertidig bryggeplass, > 3,5m - pr. uke:

15 000
200
300

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.
Ny type bomåpner
Utsett av båter fra lastebil
Båt opp for spyling, medlemmer

Gjesteplass, pr. døgn:

150

Båt opp for spyling, ikke medlemmer

Bryggenøkkel

200

Boblehavn
Strømavtale inntil 100W
Strømavtale inntil 600W
Bryggekontingent
Obligatorisk kontingent første år.

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

400
50
150
2 000
3 000
400
2 000
600

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

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
3.500
400
2.000
4.000
1.000

*Det kan skje endringer i prisene for Karenslyst. Disse vil evt komme i prislisten på hjemmesiden senest innen årsmøte i første halvdel av juni.

Styremedlemmer/kontaktpersoner 2013:
Formann:
Viseformann:
Havnesjef:
Sekretær:
Styremedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:

Signe B. Moe
Roger Borge
Tore Kløvstad
Ellen Heli Lomsdalen
Bjørn-Tore Lorentzen
Rune Mora
Jarl E. Grønsveen

Bjørn Farmannsgt. 11B
Lindebergvn. 53A
Bølerlia 129
Olav Aukrusts v 44H
Granebakken 90
Øyerenvn. 87C
Trygve Nilsens v 28K

Driftssjef:
e-post:

Ståle Lagesen
Postb. 147 Skøyen
dagvakt@skarpsnobaatforening.no

0271 Oslo
1069 Oslo
0689 Oslo
0785 Oslo
1284 Oslo
1911 Flateby
1061 Oslo

99 58 75 88
90 78 60 15
91 64 20 50
47 28 75 08
98 28 11 52
92 88 31 65
98 22 33 61

0212 Oslo

45 20 86 66

Skarpsno båthavn, klubbhuset:

22 44 38 16

Karenslyst opplagsplass, opplagssjef Nils Elnes:

99 16 33 45
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DUGNAD
Lørdag 27. 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 og male naustet
- reparere/bytte gangbroen
- beise brygga ved gangveien
- male rekkverk gangbroen/området ved flaggstang
Dugnaden vil vare i ca 3 timer.

KARENSLYST – UTSETT
Bestilling kan gjøres siste to uker i april og i hele mai, tirsdag og torsdag kl 17 til 20.
Bestilling ved personlig oppmøte på Karenslyst eller på telefon 99 16 33 45.
Se www.slippen.org for mer informasjon!

NYTT STYREMEDLEM
Jarl E. Grønsveen
Jarl har vært medlem i Skarpsno
Baatforening siden 2000, men har
vært båteier siden 1988. Han har i
dag en Windy 26 på brygge 2.
Han jobber som it-arkitekt i Reitan
Convenience og er hobbyfotograf
på fritiden.
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