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Hovedansvarlig for foreningens anlegg: Steinar Degn 
 
Bryggeansvarlige: 
 
Grømbukt A:    Knut Seim 
Grømbukt B:    Oddvar Roaas 
Grømbukt C:    Magne Våge  
Grømbukt D:    Ragnar Jørgensen 
Grømbukt E:    Bjørn Sæther  
Grømbukt F:    Oddvar Hansen 
Grømbukt G:    Arve J. Stavik 
Jernbanebrygga:    Knut Berg 
Saulebukt:     Trygve Felix 
 
Opplagsansvarlige: 
 
Opplag Grømbukt:   Bjørn Sæther og Magne Våge 
  
Opplag Vikkilen:    Frank Maløya  
    
 
Ansvarlig for merking i Grimstad-skjærgården: Tor Tønnesen  
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STYRETS 
 ARBEID I PERIODEN 2017. 

 
Styret har i perioden gjennomført 9 styremøter.  
Styret har behandlet 43 saker.  
 
Medlemstallet er stabilt, og pr. 31.12.2017 var det 659 betalende medlemmer i 
Grimstad Motorbåtforening (GMF) hvorav 43 har meldt seg inn i 2017.  
 
Konstituering av nytt styre 
Knut Seim, ble gjenvalgt som nestformann.  
Kjell Erik Skaug ble gjenvalgt som sekretær for 2 år. 
 
Regnskapsfører 
Økonomiservice AS blei reengasjert for ett år som regnskapsfører for foreningen.  
 
Ny småbåthavn i Vikkilen 
 
Rambøll har utarbeidet reguleringsplan for den planlagte småbåthavna i Vikkilen. 
Etter at reguleringsplanen blei lagt ut til offentlig ettersyn, er det kommet flere 
innsigelser og kommentarer. Forslag til detaljplan for Vikkilen småbåthavn ble 
behandlet 2. gang i teknisk utvalg 15.3.16 og i Kommunestyret 29.3.16. 
Planforslaget legger til rette for inntil 90 småbåtplasser, parkering og 
opplagsplasser på land. Det kom inn tre klager på de vedtatte planer. I 
Kommunestyremøte 5.9.16 ble klagene til detaljplanen for småbåthavnen behandlet 
på ny. Planen ble vedtatt med noen ubetydelige endringer i detaljplanen. 
Detaljplanen er oversendt Fylkesmannen for endelig vedtak som i juni 2017 svarte 
at siden kommunens endelige planvedtak av 5.9.16 ikke er påklaget, kan ikke 
Fylkesmannen se at det foreligger noen klagesak å behandle.  Dermed er 
reguleringssaken for Vikkilen småbåthavn endelig vedtatt og avsluttet. 
Foreningen arbeider nå i samarbeid med Telebrygga med detaljering av en 
småbåthavn for foreløpig 60 plasser. 
 
 
Utbygging av Coop-butikk. 
Coop har søkt om omlegging av innkjørsel til Grømbukt. I henhold til 
reguleringsplanen blei styret enig med COOP om ny innkjørsel fra Soloddveien. 
Coop vil til gjengjeld utføre asfaltering av opplagsplassen opp til nabogrensa 
samtidig som de vil sette opp et gjerde langs eiendomsgrensa. Styret har sendt brev 
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hvor de ber om at asfaltering og oppsetting av gjerde blir gjort i løpet av våren 
2018. 
 
Jernbanebrygga 
GMF leier store deler av Jernbanebrygga av kommunen. Dette er den eneste 
kommunale brygga i sentrum som ikke er oppgradert. Brygga er uten vann og 
strøm og er i dårlig teknisk stand. Den skjemmes av avføring fra fugler. Leieprisen 
står definitivt ikke i forhold til bryggas tilstand.   
Formannen har sendt brev til havneingeniøren med krav om at brygga skiftes ut så 
snart som mulig. Det synes som om Rådmannen har lagt inn utskifting av brygga i 
budsjettet for 2018 
 
Merking av skjærgården. 
Foreningen har i mange år merket farlige skjær og grunner i skjærgården. Våre 
merker er gule og påført foreningens logo. De blir satt ut om våren og tatt inn på 
høsten.  
Bøyene er lagt ut ved Tvillingholmen, Ramsholmen 2 stk, Engholmen, Ytre 
Maløya, Indre Maløya, Hampholmen 2 stk, Ulehaue, Grømbukta,  
Sandum 2 stk og Fantesund. 
 
SJØMERKEPROSJEKT MED KYSTVERKET. 
Kystverket mener at sjøområdene i kommunen ikke er merket på et nivå hvor 
yrkesbåter og fritidsbåter kan seile sikkert dag som natt. Dette gjelder spesielt 
Smørsund. Kystverket foreslår at det startes med tidsmessig merking av Smørsund, 
og deretter at hele kommunens sjøområde blir tidsmessig merket. Dette kan bety at 
nåværende merker fjernes. Kommunen har henvendt seg til aktuelle foreninger om 
saken og bedt om en uttalelse. GMF ved sekretæren har deltatt på et møte og en 
befaring med Kystverket. GMF svarte kommunen innen den fastsatte høringsfrist at 
GMF alltid har arbeidet for at det skal være så trygt som mulig å ferdes på sjøen. 
Foreningen støtter derfor henvendelsen fra Kystverket og ber om at hele sjøområde 
i kommunen blir tidsmessig og sikkert merket. Foreningen ber samtidig om at 
særegne sjømerker blir bevart.  
 
GMF har fått Vipps  
Foreningen har tatt i bruk Vipps som blant annet kan benyttes til betaling for bruk 
av slippen på Servicebrygga. 
 
Service av krana i Vikkilen 
Det er utført omfattende service og oppdatering av krana i Vikkilen. 
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Oppgradering av opplagsplass i Grømbukt 
Kabler til lys over informasjonstavlen ved innkjørsel til Grømbukt er lagt i egen 
grøft. 
 
Vedlikehold av redskapsbu 
Redskapsbua er vasket, malt og påsatt nye takrenner. 
 
Mating av fugler i Grømbukt 
Det er et stort problem at mating av fugler i Grømbukt har ført til at bukta er blitt 
tilholdssted for en mengde måker og svaner. Det er mottatt mange klager på 
fugleavføring på båter og på båtkalesjer. Det er satt opp skilt om at mating av 
fugler ikke er tillat. Vi har samtidig henvendt oss til de to sameiene  i området om 
at beboerne informeres om at mating av fugler ikkje er tillatt. De har svart at de har 
informert beboerne om dette ettersom fugler også er et problem for sameiene. 

 
Trafikken i farleden inn i Grømbukta 
Det har til tider vært et problem at mange båter har for høy hastighet inn i og ut av 
havna. Dette fører til store bølger som utgjør en belastning på bryggene. Bryggene 
har nå fått skilt som angir at høyeste hastighet i havna er 3 knob. 
 
Nytt oblatsystem 
Nåværende oblatsystem innebærer at nye oblater må sammen med faktura sendes ut 
i posten hvert år. Dette er en dyr løsning og lett å misbruke. Det vil nå bli innført 
oblater som angir båtplass. Disse oblater byttes kun når plassbruker skifter båt eller 
at båtplassen skifter bruker. Dette systemet muliggjør at faktura kan sendes på e-
post. Det er derfor viktig at alle medlemmer oppgir sin e-post adresse til 
sekretæren. 
 
 
Diverse 
 

 Merking av parkeringsplasser er gjort 
 Telebrygga har utført servicearbeid på alle bryggene i Grømbukt 
 I mai ble det avholdt møte med de bryggeansvarlige hvor formannen gikk 

gjennom instrukser og sedvane for håndheving samt praktisering av 
foreningens instruksverk. 

 Styret har i år leid ut 33 båtplasser. 
 Ventelista for båtplasser inneholder 256 navn. 
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 Det har i år vært 5 båtplasser som har fått ny bruker 
 Medlemmer som ikke betaler medlemskontingent til tross for purring, blir 

strøket av medlemslisten. I år ble 25 medlemmer uten båtplass og 4 
medlemmer med båtplass strøket fra medlemslisten. 

 Det ble utført vedlikeholdsarbeid i Grømbukt og i Vikkilen torsdag 15. juni. 
Det møtte 85 medlemmer. 

 Det er innkjøpt ny gressklipper og diverse utstyr til bruk under dugnaden. 
 Det er sendt brev til enkelte brukere av båtplasser om at båter fulle av vann 

vil bli fjernet da dette kan skade foreningens anlegg. 
 Det er sendt brev til brukere av båtplasser hvor plassen ikke blir benyttet, om 

hvilke planer de har for fremtidig bruk eller om de alternativt vil innløse 
båtplassen. Dette har ikke ført til at noen har løst inn sin båtplass. 

 Parkerte båthengere skal merkes med eiers navn, adresse og telefonnummer 
og de skal fjernes innen 1. september. 

 GMFs nettsider inneholder mye nyttig informasjon.  
 Hjertestarter er utplassert i Grømbukt. Den er plassert i redskapsboden som 

kan åpnes med kodelås. Koden er gjeldende årstall. 
 Avtale med Agder El Installasjon om at medlemmene kan kjøpe ny godkjent 

stikkontakt til nettopris til bruk i opplaget. 
 Våre vannslanger skal ikke benyttes til bilvask. 

 
 
Kjell Erik Skaug 
sekretær. 


