
GRIMSTAD MOTORBÅTFORENING 
4879 Grimstad Dato: 29.1.16 
    

            
 

Referat fra årsmøte i 
Grimstad Motorbåtforening for 2015 

 
Det ble avholdt årsmøte i Grimstad Motorbåtforening torsdag 28. januar kl. 
1800 på Grimstad Vertshus.   
Det møtte 22 medlemmer. 
 
Før konstituering av årsmøtet holdt formann Rolf Groos en minnetale over 
Ragnar Berg som gikk bort 17. januar. Ragnar Berg var nestformann i 
foreningen. Han har vært medlem av styret siden år 2000. 
Minnetalen ble avsluttet med 1 minutts stillhet. 
 
1.0 Godkjenning av innkalling 
 
Vedtak: 
Årsmøtet 2015 er kalt inn på lovlig måte. 
 
2.0 Godkjenning av saksliste 
 
Vedtak: 
Styrets forslag til saksliste ble godkjent. 
 
3.0 Konstituering av møtet 
3.1 Valg av ordstyrer Svein A. Tveter Enstemmig valgt 
3.2 Valg av referent Kjell Erik Skaug Enstemmig valgt 
3.3 Valg av opptellingskomité Arve Stavik 

Knut Syvert Berge 
Enstemmig valgt 
Enstemmig valgt 

 
4.0  Årsberetning for perioden 2015 
 
Årsberetning for perioden 2015 ble lest opp av sekretæren. 
 
 Vedtak: 
Årsberetning for perioden 2015 ble enstemmig godkjent. 
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5.0 Årsregnskapet for 2015  
 
Årsregnskapet for 2015 ble lest opp av regnskapsfører. 
 
Vedtak: 
Årsregnskapet for 2015 ble enstemmig godkjent. 
 
 
6.0 Saker fra styret og medlemmene: 
  

6.1 Saker fra styret. 
      

Æresmedlemmer. 
Æresmedlemmer i GMF:  
Edvard Foss (d), Einar Reinholt Jensen (d), Karsten Anker Johnsen (d). 
Reidar Svendsen, Bjarne Ingebrigtsen og Svein Tveter. 

Forslag til nye æresmedlemmer er: 
Knut Syvert Berge og Oddvar Roaas. 
 
Begrunnelse: De har vært styremedlemmer i over 20 år og gjennom 
styrevervet gjort en imponerende innsats i sitt arbeid for GMF. 

Vedtak: 
Forslaget ble vedtatt med akklamasjon. 

Deretter reiste formannen seg og tildelte de to diplom som synlig bevis på 
æresmedlemskap. 

Til Knut Syvert Berge sa formannen blant annet at han ble varamann til 
styret i 1988 og medlem av styret i perioden 1990 til 2013. Store deler av 
perioden har han vært nestleder i styret. Han har nedlagt et stort arbeid og 
innsats for foreningen. 

Til Oddvar Roaas sa formannen blant annet at han var medlem av styret i 
perioden 1994 til 2014. I denne perioden har han blant annet hatt ansvar 
for vinteropplag i Grømbukt. Han har alltid lagt sine sykkelturer om 
Grømbukt for å se om alt var i orden. 
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6.2  Saker meldt fra medlemmene. 
 

  ”Til GMB v/ formann. 
 

Jeg ber om at styret på årsmøtet i neste uke kan utdype hensikt og praksis 
med $4 i vedtektene: Styret har rett til å fordele plassene og foreta 
innbyrdes ombytting når båtenes størrelse tilsier dette. 
Bakgrunn: 
Du har fått kopi av min henvendelse om ønske om å bytte plass pga. 
overgang til større båt. Jeg oppfattet styrets første svar som ganske 
negativt. Neste svar var mer positivt, men jeg ser likevel ikke at den 
nevnte paragrafen praktiseres.  
Mvh.: Per Osnes” 

 
Formannen redegjorde for gjeldende praksis om at styret prøver å hjelpe 
medlemmer som har vanskelige båtplasser når det oppstår ledige 
båtplasser. Styret ønsker ikke å gå inn på tvangsflytting av medlemmer til 
andre båtplasser enn de de er blitt tildelt. 
 
Formannens redegjørelse ble tatt til etterretning. 

 
 
7.0  Styrets forslag til kontingent, avgifter og godtgjøringer. 
 
Styret ønsker å ta opp alle sakene 7.1 til 7.6 under ett.  
 
Styret ønsker ingen justering av kontingenter, avgifter, men foreslår følgende 
under ”Godtgjøring til styret”: 
 
Forretningsfører ønsker ikke fornyet engasjement, og styret har sett seg nødt til å 
kjøpe disse tjenestene fra Økonomiservice AS med antatt kostnad kr. 50 000.-. 
 
Godtgjøringen til sekretæren foreslås økt til kroner 8.000.- grunnet merarbeidet 
vervet medfører. 
 
Godtgjøringen til hovedansvarlig for anleggene foreslås økt til kroner 7.500.- 
grunnet merarbeidet vervet medfører. 

 

Vedtak:  
Styrets forslag ble enstemmig vedtatt 
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Etter dette blir følgende kontingenter, avgifter eller godtgjøringer gjeldende for 
2016. 

Alle priser gjelder pr. sesong/år:      
 
7.1 Årskontingent.  

2015 2016 
Kr 200 Kr 200 

 

7.2 Bryggeleier.  
 Kode Brygge Bredde       Leiepris i 2015  Leiepris i 2016 
   0 0-PLASS     1 000,-   1 000,- 
  J1 JERNBANEBRYGGA  3,00   3 600,-1)  3 600,-1) 

  S3 SAULEBUKT  2,50   1450,-   1450,- 
   S5 SAULEBUKT  3,00   1500,-   1500,- 

  G1 GRØMBUKT  2,50   1450,-   1450,-  
    G2 GRØMBUKT  3,00   1500,-   1500,-  

  G3 GRØMBUKT  3,50   1600,-   1600,- 
  G4 GRØMBUKT NYE 3,00   2 000,-2)   2 000,- 2) 

  G5 GRØMBUKT NYE 2,50   1 880,-2)   1 880,- 2) 

 1) Inkl. Havnestyrets leieavgift fom.  2013 
 2) Omfatter leieavgift til grunneier Thomas Beisland 

 

7.3 Opplag. 
 

Uteopplag (Grømbukt og Vikkilen) sesongen 2016 

Medlemmer 

Båter fra og med 25 fot og til og med 32 fot kr 1200,- 

Båter fra og med15 fot og til og med 24 fot kr   840,- 

Båter under 15 fot kr 420,- 

Ikke medlemmer Dobbel avgift 

Tillegg ved båtlengder over 32 fot - Kun etter avtale, pr. fot kr 100,- 

 
 Sommeropplag ute i Grømbukt (kun etter avtale):       1 180,-   
 Gebyr for manglende merking av båter i opplag        300,-   
 
NB! Avgift for sommeropplag innkreves for båter og båtkrybber som blir stående på 

opplagsplassen over sommeren etter vinteropplaget, og for båtkrybber som må fjernes/flyttes 
av deltakerne i oppryddingen i slutten av juni. Også båt på tilhenger som hensettes på 
opplagsplassen når den er i bruk regnes å være i sommeropplag. 

   

 Inneopplag i store båtbu i Vikkilen,    pr. m2:     250,-   

 Inneopplag i lille båtbu i Vikkilen,    pr. m2:     150,- 
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 7.4 Manglende oppmøte til pålagt vedlikeholdsarbeid: 
 Pr. time:                96,-  
 Årsmøtet 2011 innskjerpet håndheving av manglende oppmøte fom. 2012.  
 

 7.5 Innløsningssum bryggeplasser i Grømbukt og Saulebukt: 
        

            2016 
 a. for 3,5 m plasser      kr. 40 000 
 b. for 3,0 m. plasser      kr. 38 000 
 c. for 2,5 m. plasser      kr. 36 000 
 d. 0- plasser       kr. 18 000 
 

Nye Grømbukt 
 F og G-bryggene (andre bryggetrinn)      kr. 35 000 
 
 7.6 Vaktordning: 
 Maksimalpris fastsatt av årsmøtet 2012:            300,-  
  

 7.7 Godgjøringer til styret m.v.:       2016 
 Formann           15 000,- 
 Sekretær             8 000,-

  
 Andre styremedlemmer            3 000,- 
 Tillegg for styremedlemmer med ansvar for opplag          3 000,- 
 Forretningsfører/kasserer oppnevnt av styret      50 000,-

              
 Til revisorer                2 000,-

  
 Hovedansvarlig for bryggeanleggene          7 500,- 
  
 
 
  

8.0 Budsjett for 2016.  
 

Vedtak: 
Budsjett for 2016 ble enstemmig godkjent 

 
 
  
9.0 Valg. 

Valgkomiteen har bestått av: 
Steinar Degn (leder), Arve Stavik og Finn Ljøsne 
Valgkomiteens forslag til valg pkt. 9.1 tom. pkt. 9.5 er: 

 
9.1 Valg av formann for et år. 

Rolf Anton Groos (gjenvalg) 
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9.2 Valg av to styremedlemmer for to år. 
Knut Seim (gjenvalg) 
Oddvar Hansen (gjenvalg) 

 
9.3 Valg av styremedlem for et år 

Mark Astrup (ny) 
(Etter Ragnar Berg som ville ha vært på valg neste år) 

 
 9.4  Valg av varamedlem for to år. 

Magne Våge (gjenvalg) 
 

 9.5 Valg av revisor for to år. 
  Roald Yttervik (gjenvalg) 
  Bjarne Ingebrigtsen (ny) 

 
Valgresultat: 
Valgkomiteen forslag enstemmig bifalt for hvert underpunkt. 
 
 
 9.6 Valg av valgkomitemedlem for to år. 

Styrets forslag: 
Steinar Degn (gjenvalg) 
 

Valgresultat: 
Styrets forslag enstemmig bifalt. 

 
10.0 Årsmøtets avslutning 
 
VEDTAK:   
Årsmøtet for 2015 er avholdt i henhold til foreningens lover, og alle saker 
etter godkjent saksliste er behandlet.  
 
 
Etter årsmøtet takket formannen Bjarne Ingebrigtsen for han innsats for 
foreningen. Han ønsket nå å tre tilbake.  Bjarne Ingebrigtsen ble i 1980 engasjert 
som kasserer/ forretningsfører for foreningen. Dette arbeidet har han hatt i 35 år. 
Han har utført dette oppdraget på en pliktoppfyllende og nøyaktig måte. Han har 
hatt historien til de fleste saker i hodet så formannen varslet at det nok fortsatt 
vil være behov for hans kunnskap når enkeltsaker dukker opp. 
  
 
Kjell Erik Skaug 
referent 


