
GRIMSTAD MOTORBÅTFORENING 
4879 Grimstad Dato: 29.1.17 
    

            

Referat fra årsmøte i 
Grimstad Motorbåtforening for 2016 

 
Det ble avholdt årsmøte i Grimstad Motorbåtforening torsdag 26. januar kl. 1800 på 
Grimstad Vertshus.   
Det møtte xx medlemmer. 
 
 
1.0  Godkjenning av innkalling 
 
Vedtak: 
Årsmøtet for 2016 er kalt inn på lovlig måte. 
 
2.0  Godkjenning av saksliste 
 
Vedtak: 
Styrets forslag til saksliste godkjennes. 
 
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 opptellingskomite Knut Syvert Berge  Enstemmig valgt 
     Oddvar Roaas  Enstemmig valgt 
 
4.0   Årsberetning for 2016 
 
Årsberetning for perioden 2016 ble lest opp av sekretæren. 
 
 Vedtak: 
Årsberetning for perioden 2016 enstemmig godkjent. 
 
5.0 Årsregnskap for 2016 
 
Årsregnskapet for 2016 ble lest opp av regnskapsfører. 
 
Vedtak: 
Årsregnskapet for 2016 enstemmig godkjent. 
 
 
6.0  Saker fra styret og medlemmene 

 
6.1 Saker fra styret 

 



Referat fra årsmøtet til GMF 2016 

 
2

6.1.1 Fremleie av båtplasser 
 
Styret foreslår at fremleietiden for båtplasser økes fra maksimalt 2 
år til maksimalt 5 år. Se styrets forslag til ny § 6 i vedtektene. 
 
Saken omfatter også sak 6.2.2 fra medlem som inneholder endring 
av tillatt fremleietid til 10 år. 
 
Styret foreslo følgende forretningsorden: 
Først behandles om fremleietiden skal forlenges eller ikke. 
 
Dersom det blir flertall for at fremleitiden skal forlenges, så tas det 
opp til behandling om den skal forlenges til maksimalt 5 år som 
styret foreslår, eller om den skal forlenges til maksimalt 10 år  slik 
det innkomne forslag foreslår. 
 
6.1.1.1 Først ble det stemt over om fremleitiden skal 

forlenges eller ikke. 
 
Styrets forslag om at fremleietiden skal forlenges ble vedtatt 
mot 2 stemmer 

   
6.1.1.2 Forlengelse av fremleietiden til maksimalt 5 år eller til 

maksimalt 10 år. 
     

Styrets forslag om at fremleietiden skal forlenges til maksimalt 
5 år ble enstemmig vedtatt 

 
   

6.1.2 Revidering av §§5 og 10 i Grimstad Motorbåtforenings 
lover: 

 
 Styret ønsker å revidere §§5 og 10 i GMF’s lover.  Formannen ga 

kommentarer til de her nevnte §§ fortløpende. 
(paragrafene rettes til rød skrift) 

§ 5. 

Årsmøtet eller styret velger nødvendige underkomiteer samt 
materialforvalter og tillitsvalgt. 

§ 10. 

Årsmøtet bestemmer for hvert år verdien ved innløsning av innskuddet for 
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bryggeplassene i Grømbukt småbåthavn tilhørende Grimstad 
Motorbåtforening. 

 

 
 
  6.1.3 Revidering av §§3, 6, 10, 11, 13, 16, 18 og 19: 

   
 Styret ønsker å revidere §§3, 6, 10, 11, 13, 16, 18 og 19 i GMF’s 

vedtekter.  Formannen gir kommentarer til de her nevnte §§ 
fortløpende. 

GMF’S VEDTEKTER § 3 

Båtplass gir rett til fortøying av egen båt. Det tildeles kun en båtplass til 
hvert medlem. Fremleie skal administreres av styret. Plassene går til de som 
står øverst på ventelista. Bryggeplassene leies ut for en pris tilsvarende det 
dobbelte av bryggeplassens til enhver tid fastsatte årsleie. Avvik fra dette 
regelverket kan føre til tap av bryggeplass. 

 

GMF’S VEDTEKTER § 6 

Fremleie skal administreres av styret. Plassene går til de som står øverst på 
ventelista. Bryggeplassene leies ut for en pris tilsvarende det dobbelte av 
bryggeplassens til enhver tid fastsatte årsleie. Som hovedregel gjelder dette i 
maksimum 2 år 5 år. 
Dersom bryggeplassen ikke tas i bruk umiddelbart etter 5 års fremleie, 
mistes retten til plassen og depositumet vil bli tilbakebetalt. 

Avvik fra dette regelverket kan føre til tap av bryggeplass. Leietaker av 
bryggeplasser i Grømbukt er underkastet de samme regler som for øvrige 
medlemmer. Vedlikehold av brygger i Grømbukt forutsettes inkludert i 
leien, dog skal enklere vedlikeholdsarbeid også her utføres på dugnad som 
for de øvrige brygger. 

§ 10 

Det påhviler hver enkelt båteier å overholde gjeldende ”Forskrift om 
fartsbegrensning i sjøen, Grimstad” og øvrige forskrifter og regelverk 
for ferdsel til sjøs. farts- og trafikkbestemmelser som gjelder for 
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havneområdet (jfr. Havnereglementet).     

§ 11 

Hvis skade er forårsaket eller skjedd på brygge eller annen båt, skal dette 
straks meddeles styret eller havnekomiteen. 

§ 13 

Havnekomiteen  GMF påtar seg intet ansvar ved bruk av båtplasser eller 
annet utstyr i havnen. 

§ 16 

Hvis båten selges, skal styret eller havnekomiteen straks underrettes, og 
selgeren er ansvarlig for at båten straks fjernes, så fremt kjøperen ikke har 
fått styrets tilsagn om medlemskap og bryggeplass. 

§ 18 

Hvis styret eller havnekomiteen finner at båteieren ikke overholder disse 
regler bestemmelser, og heller ikke tar hensyn til advarsler, opphører 
medlemskapet, og båteier forplikter seg til å fjerne båten fra foreningens 
brygger og områder. Nekter båteieren dette, gis styret fullmakt til å fjerne 
båten for eierens regning og risiko, eller selge båten for å dekke foreningens 
eventuelle utgifter.  Styret avgjør hva som er mest hensiktsmessig i hvert 
enkelt tilfelle. Hvis båten/vraket ikke kan omsettes ved salg, har styret rett 
til å brenne den opp eller få den fjernet på annen en forsvarlig måte. 
Eventuelle omkostninger ved tilintetgjørelse dekkes av båteieren og 
inndrives om nødvendig ved rettslig inkasso. Før salg eller tilintetgjørelse 
kan finne sted, må eieren varsles i rekommandert brev til sin adresse den 
adressen eieren har oppgitt til GMF. Fire uker etter at slikt brev er sendt, 
kan de varslede tiltak settes i verk. 

§ 19 

Brudd på foreningens bestemmelser kan medføre bortvisning fra 
foreningens havner og / eller tap av bryggeplass, og eventuelt eksklusjon 
som medlem. 

Vedtak: 

Endring av alle de foreslåtte paragrafer ble enstemmig vedtatt 
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6.2  Saker meldt fra medlemmene. 
 
 

6.2.1  
”Vi registrerer at alle som ønsker det kan bli medlem i Grimstad 
motorbåtforening. Det synes vi er fint.  
 
Konsekvensen av det er at alle som er medlemmer kan stå på venteliste 
og få båtplass når der er båtplass ledig. Det betyr at om du er 
turist/sommergjest i Grimstad kan du bli medlem og bli tildelt båtplass. 
Hvor utbredt dette er vet vi ikke. Rent prinsipielt mener vi at det bør være 
fastboende i Grimstad & omegn som bør prioriteres.  
 
Etter å ha sett på hjemmesiden til øvrige båtforeninger/kommunen har vi 
registrert at reglementet for de kommunale småbåthavnene og Søm 
båthavn prioriterer fastboende. Kommunen har en formulering som gir en 
åpning for båtplass for andre når ikke fastboende søker om båtplass. 
 
I reglementene for de kommunale småbåthavnene heter det at: ’Båteiere 
med bostedsadresse Grimstad har fortrinnsrett til å leie båtplass’. Av 
denne grunn har Grimstad kommune to ventelister, en for dem som har 
bostedsadresse i Grimstad, og en for andre. Dersom en kunde fra 
utenbyslisten skulle flytte til Grimstad, blir vedkommende overført til 
bylisten, og plasseringen på bylisten blir ihht ansiennitetsdatoen. Dette 
gjør at de som har en senere ansiennitetsdato blir skjøvet ned på listen. 
Tilsvarende ved flytting fra bylisten til utenbyslisten. 
 
Vi vil foreslå at båtforeningen endrer sitt reglement tilsvarende det 
kommunen har for sine båtplasser. Fint om årsmøtet drøfter dette.  
 
Vennlig hilsen 
 
Børge A. Thorsen 
 
Leiv Egil Thorsen” 

 
Styret har følgende kommentar til forslaget: 
 
GMF har pr. 20.1.17 følgende medlemmer med utenbys adresse på ventelisten for 
båtplass: 21 medlemmer (av 252 på ventelisten) som utgjør 8 % - 2 av de 50 første 
på ventelisten (som utgjør 4 %). 
 
GMF har pr. 20.1.17 følgende medlemmer med utenbys adresse som med båtplass: 



Referat fra årsmøtet til GMF 2016 

 
6

9 medlemmer (av 290 båtplasser) som utgjør 3,5 %. 
 
GMF er privat motorbåtforening, og har i sine lover og vedtekter ønske om at 
foreningen skal være åpen for alle som måtte ønske det. 
 
Styret mener at medlemmer i foreningen med utenbys adresse er av en så lav 
prosentandel at forslaget bør forkastes. 
 
Det ble tatt opp til avstemming om alle medlemmer i foreningen skal behandles 
likt uavhengig av bosted. 
 
Vedtak:  

Grimstad Motorbåtforening skal ikke forskjellsbehandle medlemmer  
ble vedtatt mot 3 stemmer. 
 

  6.2.2 
”Forslag nr 1: 
Utleie av egen båtplass inntil 10 år.(ikke 2 år som idag) 
Begrunnelse: 
Det er perioder av livet der personer/familier av ulike årsaker ikke 
ønsker/har anledning til å ha båt. Men ikke ønsker å kvitte seg med 
båtplass. Det er mange års venteliste, og meget forståelig at man 
ikke ønsker å selge båtplassen. 
Jeg tror at ved å kunne leie ut for mer enn 2 år som det er idag, så 
vil plassene bli leid ut fremfor å bli liggende tomme eller ha en 
liten dårlig båt som ikke blir brukt. 
 
Forslag nr 2: 
Pris på salg av båtplasser. Summen bør heves betraktelig. 
Øk summen med 50%. Det gjør at det blir mer attraktivt å selge. Ta 
en vurdering etter 3 år for å se om det har hatt virkning. Dersom 
det ikke har hatt virkning, hev summen med 50% en gang til. Man 
må  lage en statistikk om hvordan det har vært med omsetning siste 
3 og 5 år før man starter med dette for å kunne sammenligne antall 
kjøp og salg. 
Begrunnelse: 
For å få omsetning på båtplasser, fremfor at de blir liggende 
tomme. 
Dette er mine 2 forslag til årsmøte. 
Mvh Pål Reidar Svendsen” 

 
Ad. forslag nummer 1: Forslaget ble tatt opp sammen med styrets forslag i pkt. 
6.1.1. 
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Ad. forslag nummer 2:  På årsmøtet for 2011 (der 60 medlemmer møtte) ble samme 
type forslag tatt opp til avstemming.  Forslaget ble avvist av årsmøtet med den 
begrunnelsen at Grimstad Motorbåtforening skal være en forening som ikke driver 
kommersielt, men heller for å fremme motorbåteiernes interesser i Grimstad. 
 
Innskuddene til båtplassene ble oppjustert med kroner 4000 på årsmøtet 2013.  Styret 
er av den oppfatning at dagens nivå på innskuddene for båtplassene harmonerer med 
foreningens bestemmelser og intensjoner.  Videre at samme type forslag ble nedstemt 
på årsmøte for kort tid siden. 
 
Styret ønsker ingen justering av innløsningssum for bryggeplasser i Grømbukt og 
Saulebukt. 
 
Vedtak: 
Styret forslag om ingen justering av innløsningssum for bryggeplasser i 
Grømbukt og Saulebukt ble enstemmig vedtatt 
 
 
7.0   Styrets forslag til kontingent, avgifter og godtgjøringer. 

 
 Styret ønsker å ta opp alle sakene 7.1 til 7.8 under ett.  

 
Styret ønsker ingen justering av kontingenter, avgifter eller ”Godtgjøring til styret”. 
 
Styret ønsker å fastsette prisen ved leie av strøm ved opplag eller brygger i perioden 
1.11-1.4 og at man benytter strømmåler fra GMF. 
 
Det ble reist forslag fra salen om å øke  
Årskontingenten fra kr  200 til kr 300. 
 
Vedtak: 
 
Årskontingenten for 2017 skal være uendret kr 200, ble vedtatt mot 4 stemmer. 
 
 Deretter ble det stemt over styrets forlag om at kontingenter, avgifter eller 
”Godtgjøring til styret” skal for 2017 være uendret. 
 
Styret forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Etter dette blir følgende kontingenter, avgifter eller godtgjøringer gjeldende for 2017. 

Alle priser gjelder pr. sesong/år:   
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Alle priser gjelder pr. sesong/år:    For år 2016  For år 2017 
 
7.1 Årskontingent.      kr. 200,-  kr. 200,- 
 

7.2 Bryggeleier.  
 Kode Brygge Bredde        Leiepris i 2016  Leiepris i 2017 
 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 2017 

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

 Inneopplag i lille båtbu i Vikkilen, pr. m2:         150,- 

 

 7.4 Manglende oppmøte til pålagt vedlikeholdsarbeid: 
 Pr. time:                 96,-  
 Årsmøtet 2011 innskjerpet håndheving av manglende oppmøte fom. 2012. 
 
 7.5 Fastsettelse av strømpris ved opplag og brygger: 
 Strømpris i perioden 1.11-1.4 ved opplag og brygger: Kr pr. kw.time        1.50 
 

 7.6 Innløsningssum bryggeplasser i Grømbukt og Saulebukt: 
        

            2017 
 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 
 
 7.7 Vaktordning: 
 Maksimalpris fastsatt av årsmøtet 2012:            300,-  
  

 7.8 Godgjøringer til styret m.v.:       2017 
 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,- (+mva.)

              
 Til revisorer                2 000,-  
 Hovedansvarlig for bryggeanleggene          7 500,- 

  
  

8.0 Styrets forslag til budsjett for 2017.  
  

Vedtak: 
Budsjett for 2017 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. 9.4 er: 

 
9.1 Valg av formann for et år. 

Rolf Anton Groos (gjenvalg) 
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9.2 Valg av fire styremedlemmer for to år. 
Kjell Erik Skaug (gjenvalg) 
Mark Astrup (gjenvalg) 
Bjørn Sæter (gjenvalg) 
Magne Våge (ny) 
(Etter Arne Fretheim som hadde frasagt seg gjenvalg) 
 

 9.3  Valg av varamedlem for to år. 
Ragnar Jørgensen (gjenvalg) 
Tor Åge Svendsen (ny) 
(Etter Magne Våge som ble valgt inn i styret) 

 
Valgresultat: 
Valgkomiteen forslag enstemmig bifalt for hvert underpunkt. 

 
   
 9.4    Valg av medlemmer i valgkomiteen for to år 

Styrets forslag: 
Arve Stavik (gjenvalg) 
Finn Ljøsne (gjenvalg) 
 
Valgresultat: 
Styrets forslag enstemmig bifalt. 
 

 10.0 Årsmøtets avslutning 
   

Vedtak:   
Årsmøtet for 2016 er avholdt i henhold til foreningens lover, og alle 
saker etter godkjent saksliste er behandlet.  

 
 

Etter årsmøtet takket formannen Arne Fretheim for hans innsats for foreningen.  Han 
begynte sin karriere som medlem av valgkomiteen i Grimstad Motorbåtforening i 
1995, men gikk ut av valgkomiteen allerede etter ett år fordi han ble valgt til 
styremedlem. Siden har han vært medlem av styret, og stilt til valg annen hvert 
år.  Stilte sin plass til disposisjon hvoretter Magne ble valgt inn.  Han har utført sitt 
styreverv på en pliktoppfyllende måte. 

Formannen takket deretter Svein Tveter for god og profesjonell møteledelse. 
 
 
Kjell Erik Skaug 
referent 


