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Hovedansvarlig for foreningens anlegg: Steinar Degn 
 
Bryggeansvarlige: 
 
Grømbukt A:    Knut Syvert Berge 
Grømbukt B:    Rune John Egeland 
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:   
Ragnar Jørgensen og Magne Våge til 17.6. 19, Mark Astrup fra 17.6. 19  
  
Opplag Vikkilen:    Frank Maløya  
 
Ansvarlig for merking i Grimstad-skjærgården: Tor Tønnesen  
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STYRETS 
 ARBEID I PERIODEN 2019. 

 
Styret har i perioden gjennomført 8 styremøter.  
Styret har behandlet 48 saker.  
 
Medlemstallet er stabilt, og pr. 31.12.2019 var det 691 (673 i 2018) betalende 
medlemmer i Grimstad Motorbåtforening (GMF). 48 (43 i 2018) medlemmer har 
meldt seg inn i 2019, mens 24 (14 i 2018) medlemmer har meldt seg ut av 
foreningen. 
 
Konstituering av nytt styre 
Knut Seim, ble gjenvalgt som nestformann.  
Kjell Erik Skaug ble gjenvalgt som sekretær. 
 
Regnskapsfører 
Agder Økonomi AS er reengasjert for ett år som regnskapsfører for foreningen.  
 
Bryggeplasser 
Foreningen disponerer 292 bryggeplasser fordelt på 159 i Grømbukt 1, 37 i 
Grømbukt 2, 29 på Jernbanebrygga, 55 i Saulebukt og 12 store plasser i Vikkilen. 
Ventelista for båtplasser inneholder 281 navn (i 2018 265 navn). 
 
9 bryggeplasser har fått ny bruker og 7 bryggeplasser er overført til barn. 
Styret har i år leid ut 38 bryggeplasser. 
 
Vinteren 2018/ 2019 var det 115 båter i vinteropplag i Grømbukt og 57 båter i 
Vikkilen 
 
Ny småbåthavn i Vikkilen 
I 2015 ble det gjort avtale med grunneier om å bygge en småbåthavn med 60 
båtplasser ved våre buer i Vikkilen. Reguleringsplanen er godkjent av både 
kommunen og Fylkesmannen.  
 
Grunneier har i etterkant motsatt seg at vi bygger ut det planlagte bryggeanlegget, 
men at vi skal følge nåværende kontrakt som gir tillatelse til å bygge en havn for 12 
båtplasser. 
 
Telebrygga fikk i oppdrag å planlegge og å søke om byggetillatelse for nytt 
bryggeanlegg bestående av 12 bryggeplasser med 4,5 m lysåpning og en 
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bølgebryter ytterst. Alle uteliggere blir 10 meter lange med doble rør. Parkering blir 
på egen grunn. 
 
I forbindelse med søknad om byggetillatelse krevde kommunen søknad om 
dispensasjon for bygging i 100 meter beltet, og at det vedlegges risikoanalyse for 
tiltaket for tema brann. Prosessen har vært kostbar for foreningen. 
Søknad om byggetillatelse ble godkjent i juni 2019. 
 
Ved tildeling av bryggeplass kreves kr 85.000 i innskudd hvorav kr 17.000 
innbetales før tildeling av plass er gyldig. Årlig leie er kr 3000 pluss 
medlemsavgift, vakthold og deltakelse på årlig vedlikeholdsarbeid. 
 
Havna kan tas i bruk for sesongen 2020. Brygga inneholder søyler for strøm og 
vann. Dybden vil være fra 2,9 meter og dypere.  
 
Ved tildeling av båtplasser har styret vektlagt medlemmer med store båter, og i 
henhold til ventelisten. Plassene ble fordelt i november. Montering av selve havna 
skjer til våren. 
 
Opprustning i Vikkilen. 
Parkeringsplass / opplagsplass ute er gruset og planert. Det er montert 4 kolonner 
for vann og strøm. Det er støpt fundament mot sjøen. Det elektriske anlegget i 
buene er fornyet med nye strømmålere, 
 
Utleie til Skral Festival. 
Styret inngikk avtale med Skral Festival om leie av 1. etasje i klubbhuset og deler 
av parkeringsområdet for oppsetting av telt til Backstage for artistene under årets 
festival.  Leieprisen var kroner 20 000 som ble innkrevd før festivalen startet. 
 
Bytte av entreprenør brøyting. 
GMF har inngått avtale med Øystein Beisland, beboere og Sameie i Grømbukt om 
snøbrøyting, og betaler en brøk.  Avtalen med Bjørn Engen ble sagt opp, og ny 
avtale inngått med Flo Båtservice. 
 
Vipps Grømbukt og Vikkilen. 
Tidligere ble det satt opp egen betalingskasse ved slippen i Grømbukt, og senere 
informasjon om bruk av Vipps som betalingsmiddel. I tillegg ble det satt opp 
liknende informasjon ved slippen i Vikkilen. 
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Bruk av slippen av profesjonelle firmaer. 
Styret har vedtatt at firmaer som benytter slippen i Grømbukt skal betale for slik 
bruk.  Grimstad Bådsenter er en aktør som ble tilsendt faktura for bruken. 
 
Utbygging av COOP-butikk. 
COOP har søkt om at innkjørsel fra Soloddveien blir endret. Til gjengjeld har 
COOP utført asfaltering av opplagsplassen opp til nabogrensa. De skal sette opp et 
gjerde langs eiendomsgrensa i forbindelse med grunnarbeidene til nytt bygg. 
 
Nødopplag 
Nødopplag er plassert ved øverste vannkolonne mot Vesterled. Det er satt opp skilt 
som markerer hvor nødopplaget er plassert. 
 
Jernbanebrygga 
Jernbanebrygga ble i år erstattet med ny brygge. I motsetning til den gamle brygga 
er den nye utstyrt med kolonner for lys, vann og strøm. Alle bryggeplassene har 
åpning senter til senter lik 3 meter slik at lysåpningen er cirka 2,60 meter. Dette har 
ført til problemer for noen av brukerne ettersom noen plasser på den gamle brygga 
hadde lysåpning på 3 meter.  
Kommunen disponerer 7 plasser på brygga, mens GMF leier de resterende 29 
plassene av kommunen. 
 
Ved fordeling av plassene på brygga bestemte kommunen at alle deres plasser 
skulle være innerst på venstre side, mens de på den gamle brygga var blant de 
ytterste. De ytterste plassene er plaget med avføring fra fugler. Vi har anmodet 
kommunen om å skilte med mating av fugler forbudt. De har satt opp et lite skilt på 
selve kaia, men ikke noe skilt på Oddensiden hvorfra foringen normalt skjer. 
 
Leieavtalen med kommunen fra 1987 sier at leien foreningen skal betale til 
kommunen pr. bryggeplass er den til enhver tid gjeldende leie for Havnevesenets 
tilsvarende flytebryggeplasser 
GMF har mottatt informasjon fra Grimstad kommune om at leieprisen for de 
kommunale båtplassene på Jernbanebrygga skal stige fra kroner 3500 til kroner 
5000 fra og med 2020. Formannen har påklaget dette overfor rådmannen i 
Grimstad. 
 
 
 
Merking av skjærgården. 
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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. 
 
De eldste dobbene er 10 år gamle og trenger å fornyes. Det samme gjelder for 
kjetting, sjakler og moringer. Dette vil bli en stor utgiftspost. Foreningen har søkt 
forsikringsselskaper om støtte til dette prosjektet uten å få svar. Styret har nå 
bestemt å avslutte denne praksisen. 
 
Parkeringsplassen ved bryggene er drenert. 
Ved kraftig regnvær kommer mye overvann fra boligområder i Alvildesvei ned i 
Grømbukt. Dette har i flere år ført til oversvømmelse på parkeringsplass og vei som 
benyttes av fastboende.  
 
For å unngå flere oversvømmelser er det utført gravearbeid og lagt nye 
vannavløpsrør under P-plassen i Grømbukt.   
Det er sendt brev hvor kommunen bes om å bidra med noe av kostnadene for denne 
jobben 
 
Faktura på e-post 
I år ble faktura for kontingent og leie sendt ut på e-post. Fakturaene ble av 
regnskapskontoret sendt som vedlegg fra en ukjent og anonym e-post adresse. 
Dette førte til at mange ikke torde åpne vedlegget. Svært mange måtte det sendes 
purring til med purregebyr. Forhåpentligvis blir det neste år sendt e-post som 
forklarer at vedlegget er faktura fra GMF. 
 
 
Diverse 
 

 Parkeringsplassen for båtplassbrukere i Grømbukt er merket og skiltet med at 
parkering kun er forbeholdt båtplassbrukere. En av de fastboende har over 
lengre tid benyttet en av parkeringsplassene til privat bruk. Da han ble gjort 
oppmerksom på parkeringsreglene av en fra styret, ble styremedlemmet 
skjelt ut. 

 Badetrappene på bryggene er skiftet ut.  
 Telebrygga har utført servicearbeid på alle bryggene i Grømbukt og utbedret 

feil og mangler. 
 En av uteliggerne på G brygga er reparert. 
 Avfallsboden er skrapet og malt. 
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 Klubbhuset har fått nye plissegardiner i stue og på kjøkkenet. 
 Foreningen mottok kroner 6.973 fra Gjensidige Stiftelsen. 
 Nilsens Brannservice utførte inspeksjon av samtlige brannvarslere i Vikkilen. 
 Munck Cranes AS utførte årlig service/ vedlikehold på kranen i Vikkilen for 

å opprettholde godkjenningen. 
 Det er lagt nye strømkabler til F og G bryggene i håp om at det elektriske 

anlegget skal fungere bedre 
 Stekeovnen i andre etasje virket dårlig og er byttet ut med ny i løpet av året.  
 Rørlegger har skiftet to slitte blandebatterier på vaskene hos vår leietaker. 
 I mai ble det avholdt møte med de bryggeansvarlige hvor formannen gikk 

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

 Det ble utført vedlikeholdsarbeid i Grømbukt og i Vikkilen torsdag 20. juni. 
Det møtte 105 medlemmer hvorav 5 medlemmer i Vikkilen. 

 Medlemmer som ikke betaler medlemskontingent til tross for purring, blir 
strøket av medlemslisten. I år ble 5 medlemmer strøket fra medlemslisten.. 

 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. 

 Skilt er satt opp i Grømbukt på det området hvor parkering av tilhengere er 
tillatt, og at parkering av henger er kun for medlemmer. Følgelig har mange 
utenbys valgt å bli medlem i GMF. 

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

 Våre vannslanger skal ikke benyttes til bilvask. 
 GMFs nettsider inneholder mye nyttig informasjon.  

 
 

 
Kjell Erik Skaug 
sekretær. 


