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ORIENTERING TIL VBF’s ANDELSEIERE Nr. 1/2019
1. Referat fra årsmøtet

Referatet følger vedlagt. Vær vennlig å lese nøye gjennom referatet og spesielt legge merke til
årsmøtevedtak under punkt a.7 om at andelen oppskrives fra kr 25.000 til kr 40.000 ved
innbetaling av kr 10.000.

2. Vinteropplag
Andelseierne som har båter i opplag må sjekke hvordan båten har det. De som har
opplag på vannet, sjekk fortøyninger og kontroller at presseningen er godt nok sikret.
For de som har opplag på land, kontroller støtteben og om presseningen fremdeles er
godt nok sikret og fri for snø. Dette skal være forsvarlig sikret.
3. Økonomi
Husk å betale kontingentene innen angitt frist. Kontroller at fakturaen er i samsvar
med opplysninger gitt på tilbakemeldingsskjemaet.
Eventuelle spørsmål til fakturaen, vennligst ta kontakt med kasserer Mats Lund.
Til informasjon vedrørende spørsmål stilt på årsmøtet om inntekter på utleie av
ledige båtplasser i 2018, samt kostnader for mastekran:
Inntekter av utleieplasser i 2018
Regnskapet viser kun inntekter for plasser utleid til personer som ikke er andelseiere.
Leieinntekter fra andelseiere som har leid en ekstra plass er inkludert i posten;
«Kontingent mv. fra medlemmer».
Leieinntekter fra medlemmer
Leieinntekter fra ikke medlemmer
Sum leieinntekter

kr. 49.440,kr. 24.355,kr. 73.795,-

Mastekran
De siste 8 årene har mastekranen kostet kr. 41.102,- Dette er kostnader til 3dje parter.
Kostander for refusjon av utgifter til medlemmer ifm mastekranen er ikke inkludert.

4. Utsett/Opptak
Utsett av båtene er fastsatt til: lørdag 04.05.2019 Orientering på vaktboden: 27.04.2019.
Opptak er fastsatt til lørdag 21.09.2019 og søndag 22.09.2019.
Opptaket er helgen før skolenes høstferie i Akershus. Vedtatt av Årsmøtet i 2000.

5. Vakt

Vaktperioden for sesongen 2019 er fra lørdag 27.04 kl. 21.00 til søndag 29.09 kl. 06.00
Vaktplankalenderen der andelseierne kan velge seg vaktdato(er) vil ligge i vaktboden
fra: Søndag 03.03.2019 kl. 12:00 til: Søndag 10.03.2019 kl. 21:00.
Den enkelte andelseier kan i denne perioden selv møte opp og skrive seg inn på ledig dato.
Det gis ikke anledning til å påføre andre navn enn med unntak for familie.
(Den som man skal gå vakt sammen med.)
Alle andelseiere pålegges 2 vaktdøgn pr. sesong. Dette kan fordeles som 2 enkeltvakter eller
med 2 vakter fra andelseier på samme vakt, også definert som ”familievakt”.
Andelseiere som ikke velger seg vaktdato(er) og skriver seg inn i den utlagte
plankalenderen tildeles 2 enkeltvakter slik det har vært praktisert siden 2005.
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Begge vaktene skal være tilstede under hele vakten iført vaktvest.
Andelseiere som bryter vaktreglementet, og som etter skriftlig advarsel ikke overholder
vaktreglementet kan få innløst sin andel. Ref: § 5 i ordensreglementet.
Den ferdige vaktlisten vil bli slått opp i vaktboden lørdag 23.03.2019.

6. Plassfordelingsplan
Plassfordelingsplanen vil bli slått opp på vaktboden senest: 03.05.2019
Meld inn eventuelle hensyn om fordeling av plass som følge av sykdom, bevegelsesfunksjon
eller annet til formannen på telefon: 66796058 - 90149296 eller på e-post: even.e@online.no
Sjekk om du har samme plass som i fjor før du legger båten på plass.

7. Tilbakemeldingsskjema for sesongen 2019 sendes ut på e-post.
Det er meget viktig for plassdisponeringen og utsendelse av kontingenter at
tilbakemeldingsskjemaet blir fylt ut og returnert innen 17.03.2019.
Vær oppmerksom på ordensreglenes § 1; “Salg og kjøp av båt skal meldes straks og

skriftlig til styret. En andelseier som kjøper båt og som har behov for større båtplass
enn tidligere, har ikke krav på å få tilvist slik plass.”
Styret står for ethvert utleie/utlån av ledige plasser. Inntektene tilfaller VBF B/A.

8. Båtpuss 2019

Også i år oppfordres andelseierne til å følge kravene som har kommet fra Klima og
Forurensningsdirektoratet som sier, ”de som driver småbåthavner har plikt til å påse at
virksomheten ikke skader miljøet.”
Vi må påse at at farlig avfall håndteres miljømessig og ikke sendes rett i grunnen/sjøen.
I den forbindelse ber vi hver enkelt båteier om å ta dette med i planleggingen av årets
båtpuss. Det som er den største forurenseren er sliping/ skraping av skrog/ bunn.
Bunnstoff består jo som kjent av en del giftstoffer, lakk og maling likeså.
Det er derfor viktig at man samler opp slipestøv og skrapeavfall og tømmer dette i egnede
beholdere. Slipestøv samles opp ved hjelp av støvsuger på slipemaskinen og skrapeavfall
samles opp ved å bruke en presenning under båten. Presenning til dette bruk er lagret i
miljøkonteiner og legges tilbake etter bruk.
Samlebeholdere er plassert i miløstasjonen.

9. Dugnad
Vårdugnaden er fastsatt til torsdag 09.05.2019. De som skal delta blir innkalt spesielt.
De som innkalles, men ikke møter, ilegges gebyr i henhold til årsmøtevedtak.
Alt gjenværende materiell, også eventuelle hengere vil bli fjernet fra havna under dugnaden.

10. Annet
Ved utsett eller opptak av båt med kranbil må støttebeina til kranen stå mer enn 3 m fra
bryggekant (kaifront). Grunnen til dette er at kaifronten ikke er dimensjonert for punkt last og
kan rase ut.
Styret minner andelseierne om å gjøre seg kjent med nødstigenes plassering som er
merket for å være lett synlig for alle brukere av havnen.
Kort som er kommet bort, mistet eller tatt hull i erstattes mot et gebyr på NOK 200.
Kort som ikke lenger fungerer byttes vederlagsfritt.
Meld straks fra om tap av kort slik at dette kan deaktiveres.
Styret anbefaler andelseierne å ha båtene ansvarsforsikret.
11.02.2019 Styret.
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