
GRIMSTAD MOTORBÅTFORENING 
4879 Grimstad Dato: 25.2.21    

            
 

Referat fra årsmøte i Grimstad Motorbåtforening 
for 2020 

 

Det ble avholdt årsmøte i Grimstad Motorbåtforening torsdag 25. februar kl.18.00 på 

Grimstad Vertshus. Det møtte 15 medlemmer.  
 

 

1.0 Godkjenning av innkalling 

 

Vedtak:  

Årsmøtet for 2020 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:  Sven A. Tveter  enstemmig valgt  

 3.2 Valg av referent: Bjørn Sæther  enstemmig valgt  

 3.3 Valg av opptellingskomite: 

     Knut Sivert Berge  enstemmig valgt  

     Gunnar Eilif Knutsen enstemmig valgt  

 

 

4.0 Årsberetning for 2020 

 

Årsberetningen for 2020 ble lest opp av Steinar Degn.  

 

Vedtak:  

Årsberetningen for 2020 enstemmig godkjent.  

 

 

5.0 Årsregnskap for 2020 

 

Årsregnskapet for 2020 ble lest opp av regnskapsfører Jostein Udjus fra Agder 

Økonomi.  

 

Vedtak:  

Årsregnskapet for 2020 enstemmig godkjent.  
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6.0 Saker fra styret og medlemmene 

 6.1 Saker fra styret, se pkt 7.0  

 

 

 6.2 Saker fra medlemmene 

Forslag fra Arve Stavik ble lest opp av Rolf A. Groos:  

 

 

Vedtekter 

 

Hensikten med forslagene. 

 

Gjøre vedtektene enda mer oversiktlige og enklere å finne fram i. Samle enda 

mer de ulike tema i aktuelle paragrafer og bruke «fete overskrifter» for å 

tydeliggjøre paragrafenes innhold. 

 

Med dette forslaget vil det bli «overskrifter» for alle paragrafer. Endringer eller 

tillegg i paragrafene 7, 8. 9 og 16. Innholdet i de andre paragrafer som før, men 

med «overskrifter». Ingen tema fra vedtektene er utelatt, de fleste tillegg er 

hentet fra Nyheter. 

 

Forslag til «overskrifter» som viser paragrafenes innhold. 

 

§ 1 Motorbåteiernes interesser 

 

§ 2 Båtplassene er for medlemmer 

 

§ 3 Rett til fortøyning 

 

§ 4 Fordeling av plasser 

 

§ 5 Sløyfet av årsmøtet 

 

§ 6 Fremleie 

 

§ 7 Registrering, forsikring, oblat 

 

§ 8 Fortøyning 

 

§ 9 Tilsmussing, forsøpling 

 

§ 10 Fartsbegrensning, forskrifter, regelverk 

 

§ 11 Skade på brygge og båt 

 

§ 12 Opplag 

 

§ 13 GMF ansvar 
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§ 14 Båteiers plikter 

 

§ 15 Avgifter, leie, kontingent 

 

§ 16 Hvis båten selges 

 

§ 17 Vedlikeholdsarbeid 

 

§ 18 Mislighold 

 

§ 19 Bortvisning, eksklusjon 

 

Oblat. 

 

Finner ikke noe spesifikt i vedtektene om plikten til å ha gyldig oblat på båten, 

men oblaten er omtalt i Nyheter og i Instruks for bryggeansvarlig. 

 

I Nyheter er det presisert - Båter uten oblat, vil bli fjernet på eiers bekostning 

og ansvar uten nærmere varsel. Dette er jo en meget krass instruks. Har vi 

hjemmel for å fjerne en båt uten nærmere varsel? I følge flere avisoppslag er 

dette en krevende manøver, selv om eier er kjent. 

 

I Instruks for bryggeansvarlige er det ikke spesielt vist til hva bryggeansvarlig 

skal foreta seg med en båt uten oblat, men han kan selvfølgelig kontakte styret. 

Når det gjelder andre ting som fjerning av tauverk, utstyr etc. skal 

bryggeansvarlig først gi pålegg om fjerning. 

 

Oblat fortsatt. 

 

Det har jo i møter og samtaler kommet frem delte meninger om hvor nøye 

bryggeansvarlig skal være når det gjelder å påse at båtene har gyldige oblater. 

 

Jeg har også reist saken i spørsmål til styret. Foreningen har jo gjennom mange 

år funnet det nødvendig med kontroll av hvem som benytter foreningens 

plasser. 

 

Hvis det i tillegg til at bryggeansvarlig skal påse at båter har gyldig oblat, også 

skal utvises betydelig skjønn overfor båteiere som ikke har oblat på båten, kan 

det lett bli til store forskjeller i hvordan båtplasser følges opp. Det kan bli et 

slags urettferdig anarki. 

 

Forslag endringer mellom paragrafer og tillegg i noen paragrafer. Hentet fra 

Instruks for bryggeansvarlig og Nyheter 

 

Flytte siste del av §3 til §8. (§8 omhandler fortøyning og avfendring) 

 

«Deler av fortøyd båt må ikke på noen måte utgjøre fare for gangpassasjen på 
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bryggene. Joller skal ikke fortøyes sammen med båten.» 

 

Flytte fra §4 til §8. «Det skal være klaring mellom båt og uteliggere. I 

tvilstilfeller er styrets skjønn avgjørende» 

 

Legge til i §7. 

 

Forsikring og registrering er omtalt i nyheter. 

 

«Båter som nytter foreningens brygger og opplagsmuligheter skal være 

ansvarsforsikret». 

 

Legge til §8. 

 

Fortøyningen må arrangeres slik at båten ikke kan støte med baugen mot 

bryggen. 

 

Flytte fra §8 til § 9. (§9 omhandler tilsmussing) «samt å holde orden og 

renslighet på og ved bryggene. Det er forbudt å slippe enhver form for avfall, 

oljesøl eller lignende i havneområdet» til «9 som omhandler tilsmussing. 

 

Legge til, endre § 16 

 

Selger er ansvarlig for at oblaten tas av båten og at båten straks fjernes, hvis 

ikke kjøperen har fått styrets tilsagn om medlemskap og bryggeplass. 

 

Forslag til endring av § 7 

 

§ 7 Registrering, forsikring, oblat 

 

Båter ved foreningens brygger og i opplag i foreningens anlegg skal være 

registrert i småbåtregistret og ansvarsforsikret. Alle som har fått tildelt båtplass 

har fått en oblat med båtplassnummer. Oblaten skal benyttes og festes på båten, 

godt synlig fra brygga. 

 

Båter uten oblat, vil bli fjernet på eiers bekostning og ansvar uten nærmere 

varsel. 

 

§ 8 Fortøyning 

 

Det påhviler hver enkelt båteier og påse at båten er forsvarlig fortøyd og 

avfendret. Det skal være klaring mellom båt uteligger. I tvilstilfeller er styrets 

skjønn avgjørende. Fortøyningen skal arrangeres slik at baugen ikke kan støte 

mot bryggen. Deler av fortøyd båt må ikke på noen måte utgjøre fare for 

gangpassasjen på bryggene. Joller skal ikke fortøyes sammen med båten. 

 

§ 9 Tilsmussing, forsøpling 
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De båter som har exhaust og/eller lensevann i siden, eller på annen måte 

plassert slik at nabobåten kan bli tilsmusset, skal holde sin båt på avstand før 

motor eller 

lensepumpe startes, og slik at tilsmussing av naboens båt unngås. Det er forbudt 

å slippe enhver form for avfall, oljesøl eller lignende i havneområdet. 

 

§16 Hvis båten selges 

 

Hvis båten selges, skal styret straks underrettes. Selger er ansvarlig for at 

oblaten tas av båten og at båten straks fjernes, så fremt kjøperen ikke har fått 

styrets tilsagn om medlemskap og bryggeplass. 

 

 

Vedtak: 

Etter kort debatt omkring registrering i småbåtregister ble endringene enstemmig 

godkjent, men uten krav om at båter skal være registrert i småbåtregisteret.  

 

 

7.0 Fastsettelse av kontingent, avgifter og godtgjøringer 

 

Styrets forslag ble gjennomgått av Rolf A. Groos:  

 

Styret ønsker å ta opp alle sakene 7.1 – 7.9 under ett. 

 

 Styret ønsker ingen justering av kontingenter eller ”Godtgjøring til 

styret”.  

 

 OPPJUSTERING AV UTGIFTER TIL VAKTHOLD. 

 Securitas har oppjustert den årlige prisen for vakthold til kroner 82 666.-. 

For å få inndekning til denne utgiften foreslår styret at utgiftene til 

vakthold økes med kroner 100.- til kroner 450.-. 

 

 

  Vedlagt følger leiepris for 2020, og styrets forslag for 2021.    

Alle priser gjelder pr. sesong/år:     For år 2020  For år 2021 
 

7.1 Årskontingent.      kr. 200,-  kr. 200,- 

 

7.2 Bryggeleier.  

 Kode Brygge Bredde        Leiepris i 2020  Leiepris i 2021 

  0 0-PLASS     1 400,-   1400,- 

  S3 SAULEBUKT  2,50   1850,-   1850,-
 

   S5 SAULEBUKT  3,00   1900,-   1900,- 

  G1 GRØMBUKT  2,50   1850,-   1850,-  

    G2 GRØMBUKT  3,00   1900,-   1900,-  

  G3 GRØMBUKT  3,50   2000,-   2000,- 

  G4 GRØMBUKT NYE 3,00   2400,-
1) 

  2400,- 
1) 

  G5 GRØMBUKT NYE 2,50   2280,-
1) 

  2280,- 
1) 
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  V VIKKILEN  4,50   3000.-   3000.-
 

 1) Omfatter leieavgift til grunneier Thomas Beisland (p.t. kr. 41 688.-). 

 

7.3 Opplag. 

 

Uteopplag (Grømbukt og Vikkilen) sesongen 2021* 

Medlemmer 

Båter fra og med 25 fot og til og 

med 32 fot 
kr 1400,- 

Båter fra og med 15 fot og til og 

med 24 fot 
kr  1040,- 

Båter under 15 fot kr 620,- 

 Korttidsopplag vår/ høst etter avtale (maks 2 uker i perioden 15.9-15.6):  Kr. 500 pr. påbegynt uke 

Tillegg ved båtlengder over 32 fot - Kun etter avtale. kr 150,- , pr. fot 

*Opplagsleie betales etter enhetens (båt/ båttilhenger/ tilhenger) totallengde. 

   

 Sommeropplag Grømbukt/ Vikkilen (kun etter avtale):       1580,- 

 Gebyr for manglende merking av båter i opplag         300,-  

 Gebyr for manglende merking av tilhenger        300.- 

  

 Nødopplag: På anvist plass etter avtale: kr. 500.- utover en uke i perioden 15.6-15.9. 

 

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. m
2
:
  

       kr. 270   

 Inneopplag i lille båtbu i Vikkilen, pr. m
2
:
  

      kr. 170 

   

 

7.4 Manglende oppmøte til pålagt vedlikeholdsarbeid for bryggeplassbrukere i  

Vikkilen, Saulebukt, Grømbukt 1, Grømbukt 2 og de som har hatt båt i uteopplag: kr. 200.-

  

 Årsmøtet 2011 innskjerpet håndheving av manglende oppmøte fom. 2012. 

 

 7.5 Strømpris ved opplag og brygger: 

 Strømpris ved opplag og brygger:       Kr. 2.0 pr. kW.time  

 (Forutsetter bruk av foreningens strømmåler kun etter avtale) 

  

 7.6 Innløsningssum bryggeplasser i Vikkilen, Grømbukt og Saulebukt: 

  

        2021  

    

 a.  for 4,5 m plasser       kr. 85 000   

 b. for 3,5 m plasser     kr. 40 000 

 c. for 3,0 m. plasser     kr. 38 000 

 d. for 2,5 m. plasser     kr. 36 000 

 e. 0- plasser      kr. 18 000 
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Nye Grømbukt 

 F og G-bryggene (andre bryggetrinn)     kr. 35 000 

 

 7.7 Vaktordning: 
 Maksimalpris fastsatt av årsmøtet for 2020 (Securitas: kr 82 666):  kr. 350.-  kr. 450.-   

  

 7.8 Godgjøringer til styret m.v.:       2021 
 Formann           15 000,- 

 Sekretær           10 000,-  

 Andre styremedlemmer            3 000,- 

 Tillegg for styremedlemmer med ansvar for opplag          3 000,- 

 Forretningsfører/kasserer oppnevnt av styret      75 000,- (inkl. mva.)

              

 Til revisorer                2 000,-  

 Hovedansvarlig for bryggeanleggene          7 500,- 
  

 7.9  Gebyr, forsinkelsesrente m.v. 
 7.9.1 Fakturagebyr               50,- 

 7.9.2 Purregebyr               70,- 

 7.9.3 Forsinkelsesrente                8,5 % 

 7.9.4 Manglende oblat på båt i bryggeplass             300,- 

 7.9.5  Bestilling/ utlevering av nytt oblat            100,- 

 7.9.6 Parkering av tilhenger/ båttilhenger i Grømbukt for    

  sommersesongen                      500,- 

 7.9.7 Dagsparkering av tilhenger/ båttilhenger             20,- 

 

 

Vedtak: 

Styrets forslag til kontingent, avgifter og godtgjøringer ble enstemmig vedtatt.  

 

 

8.0 Budsjett for 2021 

 

Budsjett for 2021 ble gjennomgått av regnskapsfører Jostein Udjus fra Agder 

Økonomi.  

 

Vedtak: 

Budsjett for 2021 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. 9.3 er: 

 

 

9.1 VALG AV FORMANN FOR ET ÅR. 

Rolf Anton Groos (gjenvalgt) 
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9.2 VALG AV FIRE STYREMEDLEMMER FOR TO ÅR. 

Kjell Erik Skaug (gjenvalgt) 

   Mark Astrup (gjenvalgt) 

   Bjørn Sæter (gjenvalgt) 

   Magne Vaage, ønsker ikke gjenvalg 

   Ragnar Jørgensen, forslag fra valgkomiteen (valgt)  
     

  9.3  VALG AV VARAMEDLEM FOR TO ÅR. 

 Trygve Felix, forslag fra valgkomiteen (valgt) 

 

  9.4 VALG AV TO VALGKOMITEMEDLEM FOR TO ÅR. 

Arve Stavik (gjenvalgt) 

Finn Ljøsne (gjenvalgt) 

  

  

Valgresultat:  

Valgkomiteens og styrets forslag ble enstemmig godkjent.  

 

 

10. Årsmøtets avslutning   

 

Vedtak:  

Årsmøtet for 2020 er avholdt i henhold til foreningens lover og alle saker etter 

godkjent saksliste er behandlet.  

 

 

Formannen takket Sven Tveter for god og profesjonell møteledelse.  

 

 

Bjørn Sæther  

Ref.  


