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Vedtak om å erstatte pælebrygge med flytebrygge.
Arnold Hoff utnevnt til æredsmedlem.
Per Nordal Hagen utnevnt til æredsmedlem
Andel oppskrives fra kr. 6.000 til kr. 8.000.
Medlemmene har fortrinnsrett til å leie ledige jolleplasser. Søknad hvert år.
Intet.
Andel oppskrives fra kr. 8.000 til kr. 10.000 mot innbetaling av kr. 1.000.
100 kr. til Lysfond for 1988.
200 kr. ved for sen betaling etter 31.03.(Endret i 1992)
Fritagelse ved dugnad ved legeattest. 300 kr. ved uteblivelse. (Senere økt)
25 kr. for nøkkel til strømuttak.(Senere økt)
600 kr. pr gang for uteblivelse fra vakt. (Senere økt)
Et medlem må si opp sin andel før 1.mai for å slippe vakt .
(Endret i 1989)
Vinsjen skal bare betjenes av godkjent vinsjeførere og være låst med egen nøkkel.
Vedtak om å bygge nytt vinsjehus.
Vedtak om forlengelse av molo. Avsatt kr 50.000 til formålet.
Havneavgifter økes med 30%. Vedtak om årlig justering iht. konsumprisindeks.(Årlig justering ikke
gjennomført)
Oppsigelse av andel må være gjort før 01.02 for å slippe vaktordning. Sluttoppgjør kan ikke påregnes før
vaktordning er over samme år.(Endret i 1997)
Andel oppskrives fra kr. 10.000 til kr. 15.000 mot innbetaling av kr. 2.000.
Valgkomiteen består av formann, avtroppende havnesjef og bryggebaser. Montering av vindu i vaktboddør.
Bommen ned til havna skal være stengt hele døgnet.
Vedtak om havneavgift beregnet etter båsinndelinger på fra 2,0m med intervaller på 0,5m.
150 kr. pr purring for ubetalte forfalte regninger.(Endret i 1996)
Utmeldelse av kollektivt medlemskap i KNMF.
Styret gitt mandat til å kunne sluttføre ferdigstillelsen av molo og bryggene.
Styret gis mandat til å kunne gi andelseiere uten båt i havna fritak for vakt for en sesong av gangen.
Styret gis mandat til å utvide antall andelseiere med 4 andeler til 230 andeler.
Vedtak om montering av lysmaster på bryggene.
Uttak av båter planlegges lagt til minimum 2 uker etter påske.
Bommen skal være låst hele døgnet året rundt.
Vedtak om at styret kan gå til rettslig inkasso med regninger som ikke betales.
100 kr. til lysfond.
Jolle defineres som inntil 12 fot. Jolle som ikke legges i daviter eller på dekk i hovedbåt skal svare avgift.
Jolleplasser defineres som inneklemte plasser. Henleggelse av joller og seilbrett og lignende tillates ikke på
bryggene
Leieperiode leieplasser settes til fra mai til oktober. Egne avtaler om leieplasser med referanse til
ordensreglene utarbeides.
Styre gis mandat til å utvise skjønn overfor ungdom som spør etter båtplass for joller.
Vedtektene og ordensreglene endret.
Vedtak om følgende godtgjørelse til VBF’s tillitsmenn: Styremedlemmer kr. 2.000 fritak fra vakt,
opptakskomiteen kr. 1.000 fritak fra vakt, bryggebaser kr. 500 fritak fra vakt.
Purring for manglende innbetaling sendes ut 30.04. Gebyr for første purring og manglende innsendelse av
tilbakemeldingsskjema settes til kr. 150.
Det tildeles ikke plass for inneværende sesong ved manglende innsendelse av tilbakemeldingsskjema innen
fastsatt frist, normalt innen 01.03.
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2.gangs purring for manglende innbetaling sendes ut innen 30.05. gebyr settes til kr. 250.
Dersom årets avgifter og kontingenter inklusive gebyrer ikke er betalt innen 30.08 ekskluderes andelseieren.
Andel vil bli innløst etter gjeldene regler via styret.
Ekstraordinær avskrivning på anlegget for 1996 og 1997.
Innløsninger av andeler skal skje kun to ganger per år, før sesongen tar til (innen 31.mars) og etter avsluttet
sesong (10 oktober). Medlemmer som melder seg ut mellom 31.mars og 10.oktober må delta i eventuelt pålagt
vakt i løpet av sommeren.
En andelseier som har bidratt til å fremme VBF’s interesser over en sammenhengende periode på minst 10 år i
form av styrearbeide eller annet tillitsmannsarbeide, og hvor dette overgår normalt forventet arbeidsinnsats, gis
status som æredsmedlem. Æredsmedlem fritas for vakt og dugnad. Havneavgiften for æredsmedlemmer
reduseres med kr. 500 pr. år.
Pris for bruk av kran/tralle i forbindelse med opptak og utsett fastsatt til kr. 250 pr. gang.
Opptak og utsett er dugnadsarbeide. Opptakskomiteen skal ha rett til å pålegge folk å delta i arbeidet.
Andelseierne skal kunne kjøpe ekstra nøkkel for kr. 500. Beløpet skal tilbakebetales ved en eventuell
tilbakelevering av nøkkelen.
Per Jan Madsen utnevnt til æredsmedlem.
Venteliste for større plass slås opp på vaktboden foran hver sesong. Når ønsket plass blir ledig, meddeles dette
skriftlig til den andelseier som står øverst på listen innen nevnte kategori. Andelseieren gis en frist på 14fjorten dager til skriftlig å akseptere plassen. Deretter gis andelseieren en frist på 12 måneder til å komme med
ny båt. Ved kjøp av båt hvor leveringstiden går utover denne fristen, kan dette avtales med styret mot
fremvisning av kjøpekontrakt. Dersom fristene ikke overholdes bortfaller tilbudet og andelseierens nye
båtstørrelse avvises Den neste på ventelisten får deretter tilbud om tildeling av større plass. Dersom en
andelseier takker nei til tilbudet, må denne søke på nytt.
En andelseier som har sameie i en båt, plikter å meddele slikt til styret i forbindelse med årlig tilbakemelding.
Brudd på dette vil medføre bortvisning fra havna for inneværende sesong.
Bryggebasene har ansvar for å påtale mangelfull fortøyning. Dersom en andelseier ikke umiddelbart retter seg
etter bryggebasens merknad, meddeles dette til styret som påtaler dette overfor andelseieren, med referanse til
VBF’s ordensregler.
Ved uteblivelse fra vakt hvor dette meddeles vaktsjef senest 14 dager før pålagt vakt: kr 1.100 per vaktmann
pr.døgn. (For familievakt kr. 2.200.- pr. døgn) (Endret i 2008)
Ved uteblivelse fra vakt hvor vaktsjef får melding senere enn 14 dager før pålagt vakt: kr 1.500 per vaktmann
pr.døgn. (For familievakt kr. 3.000.- pr. døgn) (Endret i 2008)
Grense for opplag på land settes til maks 37 fot og vektbegrensning på 9 tonn. Dette gjelder for 2001/2002.
Opptak legges til helgen før skolens høstferie i Akershus.
Kontingenter og havneavgifter ble justert.
Ved brudd på fortøyningsreglementet, ilegges Andelseier etter en skriftlig advarsel et fortøyningsreglementsgebyr på kr. 1.000. I tillegg gis en advarsel om innløsing av andel dersom
fortøyningsreglementet ikke følges umiddelbart dog innen 14 dager.
For å bedre kortsystemet/adgangskontrollen, og for å dekke løpende kortkostnader samt andre
administrative merkostnader, innføres en medlemsavgift på kr. 100.
For kun å få seriøse søkere og for å få dekket merkostnader i forbindelse med administreringen av
venteliste for nye andeler i VBF innføres et årsgebyr på kr. 150, hvorav 1/3 går til kompensasjon
av styrets merkostnader.
Det innføres et hullkortsystem hvor kortene skiftes ut årlig. Alle med betalt medlemskontingent
får utdelt nytt kort i forbindelse med vårdugnaden.
Styremedlemmene og havnesjefens kompensasjon økes fra kr. 2.000 til kr. 4.000.
Vaktsjefens kompensasjon økes fra kr. 4.000 til kr. 8.000.
For å påse sikker bruk av tralle/vinsj, opprettes en gruppe på 6 andelseiere som skal kunne betjene
trallen/vinsjen. Disse skal kontaktes ved enhver bruk av tralle/vinsj.
Det innføres et gebyr på kr.100 for opptak/utsett.
Første varamann har møterett i styret og hever samme kompensasjon som øvrig styre.
Nye retningslinjer for vaktordningen, og presisering av viktighet i å møte til vakt i rett tid.
½ styrehonorar per medlem av opptaksgruppa, til dekning av medgåtte utgifter.
Andelen oppskrives med kr 5.000 fra kr 15.000 til kr 20.000 ved at andelseierne innbetaler kr. 2.500.
Passive andelseiere ilegges en avgift på kr 500 i tillegg til medlemsavgiften på kr. 100. (fra 2001)
Til oppgraderingen av anlegget investeres det i 3 nye brygge elementer (42,5m).
Det svares avgift for båter som benytter anlegget om vinteren, enten de ligger i ”boble”
anlegget eller ved annen brygge i havnen.
Familievakt skal bestå.
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Forslag om avskaffelse av familievakt grunnet tvil om det var sittet mer
enn en person på vakten (frem til kl. 06.00) på enkelte vakter ble nedstemt.
Ordningen med automatisk fritak for vakt dersom en ikke har båt i havna bortfaller.
Økt gebyr for ikke å møte til vakt. Ved uteblivelse fra vakt ilegges andelseieren et gebyr på
kr. 2.500 per vaktperson.
Innført gebyr for ikke å ha strekkavlaster i gummi i fortøyningen. Gebyret fastsatt til
kr. 500 per strekkavlaster.
Adgang til å innvilge støttemedlemsskap for enkeltpersoner. Ordningen inkluderer ikke
nøkkelkort bortsett fra i spesielle tilfeller og etter styrevedtak. Medlemsskap innvilges av styret
og gjelder for 1 år ad gangen. Kontingent for støttemedlemsskap satt til kr. 150.
Avgiften for passive andelseiere på kr 500 innført i 2005 ble tatt bort.
Kompensasjon for styremedlemmer og havnesjef endret fra kr 4000 til kr 5000. Denne kompensasjon og
kompensasjon av øvrige tillitsmenn skal følge eventuell årlig justering av kontigentene.
Styret varslet Årsmøtet om vedtektenes § 2 avsnitt 4. om andelslagets rett til innløsing av andeler som ikke har
vært benyttet over en 3 års periode, vil bli praktisert fra sesongen 2008.
Andelen oppskrives med kr 5.000 fra kr 20.000 til kr 25.000 ved at andelseierne innbetaler kr. 2.500.
Styret foreslo at havneavgiften økes med 10% i 2009.
Endring av gebyr for vakt erstatter vedtak fra 2000.
Gebyr for vaktfritak settes til kr 2.000 pr. 1 vakt (døgn). Må meldes vaktsjef senest dagen før pålagt vakt.
Uteblivelse uten melding; kr 2.500 pr. 1 vakt (døgn). (Fra 2006 beholdes).
Fra og med sesongen 2009 vil E-bryggen primært bli tilrettelagt for seilbåter, grunnet dybdeforholdene.
Årsmøtet gir styret i oppdrag å oppnevne en komité som skal stå for utnevnelse av æresmedlemmer.
Komitéen skal bestå av 3 personer.
En komité for utredning av havneavgifter mellom de ulike båtstørrelser/båsbredder ble nedsatt.
Komitéen skal utarbeide forslag til en fordelingsnøkkel basert på båtstørrelse (bredde/vekt).
Komitéen skal bestå av 4 andelseiere Forslaget skal fremlegges for neste Årsmøte.
Forslag fra komitéen for utredning av havneavgifter vedtatt.
Fordeling av havneavgift: Vinterleie på vannet settes lik vinterleie på land. Reelle kostnader pr. løpemeter
lik andel inntekter (vinterleie, fremleie) pr. plass gir fordeling av havneavgift.
En komité for utnevnelse av æresmedlemmer bestående av 3 andelseiere ble valgt.
Intet.
En ny uhildet valgkomite opprettes, med tanke på en gradvis utskiftning av sittende styre.
Andelseiere som ikke følger opp og passer på båten, har medført at enkelte andre andelseiere har
forbarmet seg over båter som holder på å synke, og har på eget initsiativ lenset disse.
Årsmøtet vedtok et gebyr på kr 3.000 i de tilfeller hvor en andelseier blir påtalt om et slikt forhold og ikke
retter seg etter dette.
Dersom andelseieren allikevel ikke følger styrets påtale vil andelen bli innløst.
Gebyr for manglende innlevering av tilbakemelding økes til kr. 500. (Fra kr.150 i 1996).
VBF skal fremstå som mer miljøbevisst med hensyn til miljøstasjonen og kildesortering.
I forbindelse med nye miljøkrav igangsettes arbeid med detaljprosjektering med påfølgende søknad om nytt
erstatningsbygg med et anlegg for toalett etc., tilknyttet miljøstasjon til Asker Kommune.
Til dette arbeid ble det nedsatt en prosjektgruppe bestående av: Bjørn Danielsen (leder), Halvard Eiken
og Dag Thorkildsen. Vedtak om å engasjere fagkonsulenter på området for å kartlegge hvordan vi kan
imøtekomme disse krav.
Prosjektgruppa som ble nedsatt i 2012 for utredning av erstatningsbygg tilknyttet miljøstasjonen trengte mer
tid og ble gitt fullmakt til å fortsette arbeidet i 2014.
Det ble satt begrensninger i båtstørrelser som erstatter skjønn mht. manøvrerbarhet og dybder i havna.
Fra innsiden av F-bryggen settes maks båtlengde inkl. badeplattform, baugspryd, davitter 11.6m (38fot).
Molo: 5 innerste plassene settes maks båtlengde inkl. badeplattform, baugspryd, davitter 12.2m (40fot).
Molo: 3 ytterste plassene settes maks båtlengde inkl. badeplattform, baugspryd, davitter 13.8m (45fot).
F-bryggen long-side plasser settes maks båtlengde inkl. badeplattform, baugspryd, davitter 15.3m (50fot).
For jolleplasser maks 3.7m (12fot) definert som inneklemte (ikke fullverdige båser) svares en avgift på Nok
800 pr. år.
Det gis ikke anledning til å påføre andre navn enn med unntak for familie (den som man skal gå vakt sammen
med) på plankalenderen for vakt når denne legges ut i vaktboden.
I forbindelse med endring/bytte av vakt skal dette meldes vaktsjef pr. telefon og skriftlig medeles styret.
Medelelsen skal inneholde dato for vakt, hva endringen består av og hvem man har endret vakt med.
Det ble vedtatt å utrede kostnadene forbundet med drift og vedlikehold av tralle, skinnegang og vinsj, samt
utarbeide forslag til hva det vil koste å bruke trallen etc.Videre skal det utredes lengde for skinnegang samt
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”vei” for ståltau. Dette skal legges fram for neste Årsmøte.
En komité til dette arbeidet ble nedsatt bestående av; Per Salvesen, John Erik Lyche og Geir Børresen.
Det ble vedtatt at det innhentes tilbud på en sertifisert ny mastekran, spesielt av sikkerhetsmessig og at det
utredes kostnader ved bruk av denne som fremlegges for neste Årsmøte. Bjørn Danielsen leder arbeidet som
legges fram for neste Årsmøte.
Framtidige orienteringer og innkallinger vil foregå elektronisk via e-post og på VBF’s hjemmeside.
Reservasjon mot dette må skriftlig medeles styret.
2014 Lykthuset på moloen opplyses fra utsiden med spot og det monteres reflekstape på utsiden av lykten.
2015 Formann Even Evensen utnevnt til æresmedlem. Forslag fra Harald Ewardsen: Sjøsetting av båter flyttes
til en uke tidligere – dvs. Siste helg i april. Basert på stadig tidligere vår de siste 10 årene. Forslaget godkjent.
2016 Ingen.
2017-E (Ekstraordinært årsmøte 15 juni) Anskaffelse av 2 nye 12 meters brygge elementer for F-bryggen. Disse
erstatter 2 skadede brygge elementer som omplasseres som fast bølgedemper foran A-bryggen.
I henhold til innkallingen ble Årsmøtet bedt om å stemme over full utbygging av servicebygg med
toalettanlegg og spyleplass med renseanlegg. Ingen stemte for full utbygging.
Årsmøtet ble bedt om å stemme over utbygging med bare det planlagte servicebygget med toalettanlegg.
27 andelseiere stemte mot bygging av servicebygg med toalettanlegg.
Vedtak om utbygging av servicebygg utsettes 1 år. Det utredes på nytt.
Forlengelse av utsettrampe for sjøsetting med båthenger gjennomføres og finansieres over driftbudsjett.
Forslag om å øke andelen til Nok. 30.000,- med innbetaling av Nok. 5.000,- ble frafalt da det ikke var
behov for økt andelsinnbetaling.
Anskaffelse av hjertestarter ble vedtatt.
2017 Endring av ordensreglenes §4.
Årsmøtet vedtok å endre ordensreglenes §4 til: ”Det er enhver båteiers plikt å holde plassen under og
omkring båt i opplag og på plass på vannet ryddig og fri for alt avfall, samt å påse at avfall blir kastet på
anvist sted. Opplagsmaterialer skal være fjernet fra havna innen dagen før vårdugnaden.”

Endring av vedtektenes §3 og §4.
Styret foreslo følgende endring av §3: ”Årsmøtet skal behandle; 1) Årsberetning. 2) Regnskap.
3) Fastsettelse av havneavgifter og kontigenter for neste år. 4) Foreta følgende valg; a)formann
for 1 år, b)viseformann for 2 år, c) to styremedlemmer for 2 år. d) sekretær for 2 år, e) kasserer
for 1 år, f) to revisorer for 1 år, g) valgkomite for 1 år, h) de særkomiteer som VBF B/A til enhver
tid finner det nødvendig å ha. 5) Eventuelt andre saker, herunder innkomne forslag.”
Som konsekvens av et vedtak om endring av vedtektenes §3 foreslo styret å endre vedtektenes §4
som følger: ”VBF B/A ledes av et styre bestående av formann, viseformann, to styremedlemmer,
sekretær og kasserer, samt eventuelle ledere av særkomiteer valgt av årsmøtet.”
Styrets forslag til endring av vedtektenes §3 og §4 ble avvist. 20 stemte mot forslaget. 1 nøytral.
7 stemte for forslaget.
Forslag om avvikling av permanent festkomite ble godkjent av årsmøtet.
VBF fyller 70 år 05.03.2018. Årsmøtet bestemete: Ingen fest når båtforeningen fyller 70 år.
Årsmøtet bestemte at anskaffelse av ny kameraovervåking skal sjekkes ut mot eventuelle krav fra
vaktselskaper og nye krav fra myndighetene som vil bli gjort gjeldende fra våren 2018.
Forstøtningsmuren fra landbrygga mot C og D-Brygga har utglidning. Utglidningen er
kontrollmålt siden 2004 og har vist en økning så noe må gjøres.
Firmaet A.O. Lund som har hatt alle arbeider med Larvikitt i havna har levert 2 alternative tilbud.
Alternativ 1) Larvikitt blokkstensmur i 55m lengde med 1m bred betongplate på toppen.
Kostnad: 856.000 inkl. mva.
Alternativ 2) Reparasjon av 35m lengde av den mest skadede delen av eksisterende brygge.
Kostnad: 856.000 inkl. mva.
Årsmøtet vedtok alternativ 1 med Larvikitt blokkstensmur levert av A.O. Lund, og at arbeidet
bør utføres før kommende sommersesong.
Årsmøtet ba om at det sjekkes ut om det finnes støtteordninger eller tilskudd av noe slag som
kan bidra til finansieringen selv om VBF kan dekke dette av egne midler.
Vollen 27.11.2017
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