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7. mars 2013
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Sak 4: Styrets årsberetning
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Styrets sammensetning og arbeid
Siste årsmøte ble avholdt i kantinen til Nøtterøy Sparebank på Teie i 22. mars 2012. På dette
møtet ble følgende valgt til styret for de to neste årene; gjenvalg av leder Roar Aasvang,
gjenvalg av Roald Nilsen som kasserer, gjenvalg av Willy Johansen som styremedlem, og
gjenvalg av Jan Stalsberg som varamedlem. Frede Norheim ble gjenvalgt til revisor. Lill
Lerbek ble gjenvalgt for to år som medlem i valgkomitéen. Henning Aasberg Andreassen ble
valgt som nytt medlem i valgkomitéen for en periode på to år.
Styret har hatt følgende sammensetning i perioden fra forrige årsmøte:
Leder:
Roar Aasvang
Nestleder:
Per Andersskog
Sekretær:
Helge Karlsen
Kasserer:
Roald Nilsen
Styremedlem:
Willy Johansen
Varamedlemmer:
Kristin Estensen og Jan Stalsberg
Dette er personer som styret har engasjert og er ikke valgt:
Internettansvarlig:
Lill Heggedal Lerbæk
Havnesjef:
Jan Stalsberg (fungerende fra sensommeren 2012)
Brygge- og anleggsansvarlig: Willy Johansen
Oppsyn:
Ola Knem
Rengjøring og vaktsjef:
Roar Skagen
Sistnevnte har som vaktsjef hatt ansvaret for gjennomføring av båtvaktene.
Det har i perioden vært avholdt 9 styremøter (6 møter i 2012 og 3 i 2013).
Det ble avholdt medlemsmøte 26. november 2012 i tråd med foreningens årsplan. Omtrent 40
medlemmer var til stede på møtet. Den første timen ble benyttet til gjennomgang og status
for viktige aktiviteter i 2012, og til planlagte oppgaver for 2013. Det ble stilt en del spørsmål,
og det var dialog omkring et utvalg temaer som vedrører driften i Knarberg Båtforening. Det
ble redegjort kortfattet for status for kranhavariet mht. erstatning og driften av ny kran. Mest
tid ble benyttet til å redegjøre for, og diskutere oppretting av sjøkanten og ferdigstilling av
anlegget. Ulike teknikker med kostnadsoverslag ble diskutert, og styret fikk flere
tilbakemeldinger til det videre arbeidet med å ta frem forslag og underlag for beslutning på et
senere møte. Kveldens foredragsholder var Magne Klann med «Eventyrlige havner langs
Skagerakkysten». Magne Klann er mannen bak bøkene, «Havneboka – Oslofjorden»,
«Havneboka – Sørlandskysten» og «Havneboka – Skagerrak». Sistnevnte kom ut våren 2011,
med et utvalg havner fra de to første, og mange nye fra den svenske vestkysten. Magne holdt
foredraget med utgangspunkt i bøkene, og viste bilder og snakket om steder langs hele
Skagerakkysten mellom Oslo, Gøteborg, Skagen og Lista. Det var hovedvekt på naturhavner.
Det ble gitt mange tips om fine steder å oppsøke kommende sommer.
Hovedoppgavene i det siste året utover ordinære driftsoppgaver, har vært å få etablert kranen
etter havariet inklusive etterfølgende prosess mht. oppgjøret, ta frem underlag for anbefalt
løsning for oppretting av sjøkanten og ferdigstilling av brygge- og havneanlegget, arbeid med
oppdatering av medlems- og søkerregister, og arbeid med plassbytte og fordeling. I tillegg er
det et utvalg av generelle vedlikeholdsoppgaver og utbedringer som er gjennomført. Se lenger
ned i årsberetningen for detaljer om dette.
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Styret deltar aktivt i Kongelig Norsk Båtforbunds avdeling Øst, og benytter KNBF aktivt når
det er naturlig. Det gjelder blant annet når det gjelder momskompensasjon, avklaring etter
kranhavariet og i spørsmålet om organisasjonsform (se sak lenger ned).
I løpet av sesongen så har det vært ett tyveri så langt styret kjenner til. Det gjelder et
undervannshus som ble fjernet fra båt i opplag i desember 2012.

Andelshaverregister og søkerliste
Andelshavere
Totalt er det 374 plasser i havnen inklusive Megin-plassene. Antallet oppsigelser hvert år i
perioden 2009 til 2012 er vist grafisk nedenfor. Året 2012 var det året så langt med flest
oppsigelser, totalt 13.

Antallet oppsigelser av båtplass i
Knarberg pr. år i perioden 2009 til 2012.

Oppsigelser varierer mellom 2,5 og 3,5 % av totalt antall båtplasser hvert år i perioden 2009
til 2012. Pr. primo mars 2013 var det 7 plasser som ikke er fordelt. Etter at interne bytter er
fordelt, vil det i hovedsak være plasser med 2,5 breddemeter ledig. Alle plassene vil være
fordelt før ny sesongstart i mai 2013.
Styret sendte ut et spørreskjema i 2011 til alle andelshavere i havna om oppdatering av
personalia, båttype m.m. Dette arbeidet er fulgt opp i 2012. Gjennom dette er det avdekket at
noen andelshavere har flyttet ut av kommunen, og at disse nå må si fra seg båtplassen. Videre
er det avdekket at noen har leid ut båtplassen direkte uten å gå om styret. Dette er i strid med
reglene, og vil bli fulgt opp fremover. Det vil i 2013 bli gjennomført ny oppdatering av
registeret over andelshavere.
Søkerliste
Totalt antall søkere på ventelisten er nå ca. 155 – før fordeling av ledige plasser før 1. mai
2013. Det ble gjort et betydelig arbeid med å kvalitetssikre søkerlisten i 2011. Totalt ble den
opprinnelige listen på ca. 200 søkere redusert med ca. 80 søkere. Det er personer som har
flyttet fra kommunen, ikke lenger er interessert i båtplass, personer som har fått båtplass i en
annen båthavn osv.
Søkerlisten har en fordeling med hensyn til kalenderår for mottak av søknaden som vist
nedenfor. Vi ser en betydelig topp i 2008 som var året det nye bryggeanlegget var ferdig. I
de senere årene har antallet søknader pr. år vært ca. 20 i gjennomsnitt.
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Fordeling
av
antallet
søknader på båtplass i
Knarberg
pr.
år
i
perioden 2006 til 2012.
Totalt ca. 150 søknader
primo 2013.

Det vil også i 2013 bli gjennomført et arbeid med å kvalifisere søkerlisten med hensyn til å
fastslå om søkerne fremdeles er reelle søkere til fast båtplass i Knarberg.
I den foreliggende søkerlisten er det fremdeles noen få som er uavklarte. Det vil si at det så
langt ikke er avklart om de fremdeles er søkere. Videre har noen valgt å være anonyme, dvs.
at de er søkere om fast plass, men at de ikke ønsker navnet offentliggjort.
Oppdatert
søkerliste legges ut på KBFs internettside medio mars 2013. Ny liste planlegges lagt ut etter
at årets ledige båtplasser er delt ut.
Styret er godt fornøyd med at søkerlisten nå publiseres, fordi det gir innsyn, oversikt og bedre
service for den enkelte søker.

Tildelinger
Det er mellom ti og tolv søkere hvert år som blir tildelt båtplass. Pr. inngangen til 2013 var
det syv ledige båtplasser.

Tildelinger av båtplass i Knarberg i
perioden 2010 til 2012.
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Jolleplasser
Knarberg Båtforening disponerer totalt 28 jolleplasser på innsiden i de to bassengene. Det er
for båter til og med 12 fot. De kan leies av båtforeningens medlemmer for en sesong om
gangen. Det er et populært tilbud.
Sesongplass
Det er anledning for medlemmene å leie ut båtplassen (gjennom styret) for en sesong dersom
man ikke skal benytte plassen selv. De siste tre-fire årene har det vært ca. 10 plasser for utleie
hvert år. Søkere om fast plass har prioritet for leie av sesongplass.

Administrasjon og rutiner
Organisasjonsform
Mange båtforeninger har i desember fått brev fra Brønnøysundregistrene (BRREG) med
spørsmål om de er samvirkeforetak (SA). Knarberg Båtforening er en av disse. Vi har
kontaktet Kongelige Norske Båtforening (KNBF) om dette. Den samme situasjonen gjelder
for et titalls andre båtforeninger.
Følgende opplysninger er registrert om Knarberg Båtforening i BRREG. Underlaget for
denne registreringen er KBFs formål.
Organisasjonsform:
Registrert i
Enhetsregisteret:
Stiftelsesdato:

Forening/lag/innretning

Virksomhet/art/bransje:

Drift og vedlikehold av Knarberg båthavn.

Næringskode(r):
Sektorkode:

52.221 Drift av havne- og kaianlegg
7000 Ideelle organisasjoner

Særlige opplysninger:

Registrert i Frivillighetsregisteret

08.01.2008
11.09.1953

Med bakgrunn i registrerte opplysninger i foretaksregisteret mener BRREG at Knarberg
Båtforening har som hovedformål å fremme medlemmenes økonomiske interesser og dermed
drives etter samvirkeprinsippene. BRREG skriver videre: «..foreningen drives etter
samvirkeprinsipper hvis medlemmene deltar i foretakets virksomhet som forbrukere,
leverandører eller på lignende måte. Begrepet «økonomiske interesser» skal tolkes vidt, og
omfatter for eksempel barnehageplass, båtplass og tilkobling til vann- og kloakkanlegg.
Samvirkeforetaket kjennetegnes også ved at eventuell avkastning blir værende i virksomheten
eller fordelt mellom medlemmene etter verdien av deres omsetning med foretaket, for
eksempel i form av kjøp, salg, arbeidstimer eller utførte oppdrag. Ingen av medlemmene har
personlig ansvar for foretakets forpliktelser. En forening som oppfyller kriteriene over er et
samvirkeforetak, selv om den ikke har som formål å gå med overskudd.»
For selskapsformen Samvirkeforetak (SA) gjelder (kilde: KNBF):
 Samvirkelova
 Samvirkebeskatning
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Kommer ikke inn i Frivillighetsregisteret
Får ikke momskompensasjon

Frivillige organisasjoner (FO) har som hovedregel (Kilde: KNBF):
 Ingen skatteplikt
 Følger normalt regnskapsloven og bokføringsloven i sin regnskapsførsel
 Er vanligvis registrert i Enhetsregisteret under kategorien 7000 Frivillig organisasjon
 Med i Frivillighetsregisteret
 Får momskompensasjon
BRREG har bedt KBF ta stilling til om korrekt organisasjonsform er samvirkeforetak.
Styret i KBF konsulterer Kongelige Norske Båtforening (KNBF) i saken. Vi vil også ta
initiativ til samtale og avklaring med Nøtterøy Kommune, og med et utvalg øvrige tidligere
kommunale båtforeninger/havner på Nøtterøy.
Informasjon og rutiner
Styret administrerer driften av båthavnen med båtplasser samt vedlikehold og forvaltning av
bryggeanlegget. I tillegg til de faste båtplassene og et fåtall halvplasser, administrerer styret
ordningen med sommerplasser og jolleplasser.
Styret har aktivt arbeidet med å forenkle administrasjonen og rutinene i Knarberg Båtforening
i 2011 og 2012. Dette er viktig for å kunne gi et bedre servicenivå for foreningens
medlemmer og for søkere om båtplass. De ulike tiltakene ble detaljert beskrevet i
årsrapporten for 2011, blant annet om skjemaer, prislister, kommunikasjon av datoer og
frister, innføring av betalingsterminal m.m. Arbeidet med å forbedre rutiner og administrasjon
fortsetter i 2013 med blant annet.
- Målsetting om raskere svar og avklaringer på alle søknader, fordelinger og
henvendelser til KBF.
- Bedre informasjon i havna ved ny oppslagstavle og bedre skilting.
- Oppdatering av skjemaer, prisliste og søkeliste.
- Tydeligere og bedre informasjon på KBFs internettside. Omlegging av nettsidene
vurderes i løpet av 2013. Det er etter hvert kommet bedre standardløsninger for
internettpublisering for mindre virksomheter som foreninger og lag.
- Forbedrede og strengere oppfølging av rutiner for søppelhåndtering. Søppel har vært
et tilbakevennende problem hver sommer med vond lukt fra overfylte containere,
hensatt søppel som forsøpler havneanlegget, tømming av søppel fra personer som ikke
er andelshavere i havna eller hytteeier med søppelordning, osv.
- Oppdatering av registeret over andelshavere. Oppfølging og kontroll av utleie som
kun kan skje gjennom styret i foreningen.
- Regler og rutiner for opplag i sjø på vinteren. Regler, rutiner og betaling for tilkobling
av strøm (gjelder både for båter på land og i sjøen).
Foreningen har ansvarsforsikring som ble tegnet sommeren 2011, og som dekker ansvaret for
styret og formuesdekningsansvar med inntil kr 10 millioner.
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Brygge- og havneanlegget
Vedlikehold – mindre oppgraderinger
I 2011 ble det inngått fornyet serviceavtale for bryggeanlegget med Telebryggen. Det ble
gjennomført inspeksjon av anlegget med dykkere tidlig i 2012. Med grunnlag i «Sjekkliste
ved serviceavtale» etter Telebryggens inspeksjon ble flere vedlikeholdsoppgaver utført i
2012, først og fremst på pirene 6,7, 8 og 9.
Det vil bli gjennomført ny inspeksjon våren 2013. De årlige kostnadene til inspeksjon er ca.
kr 50-55.000, hvorav innleie av dykkere er det største kostnadselementet.
I tillegg til utbedringer i henhold til rapporten fra inspeksjon av bryggeanlegget er følgende
utført:
- Utbedringer på pir 7 ved at pælene er tatt opp, og bryggen flyttet mot sør til opprinnelig
posisjon, og pælene satt ned igjen.
- Bygd landganger på pirene 2, 5, 6 og 7.
- Plastrør er montert på alle pæler.
- Området rundt krana og området for utsett av båt på henger er utbedret og asfaltert.
- Det er laget flere avgrensingsområder for parkering samt avgrensing mot sjøen. I den
forbindelse er det laget flere markører med kjetting.
- Tilkobling av vann, strøm og tilgang til kontakter i området mot innkjøringen til havna
(«alléen»). Her er det montert strømsøyler med lys.
- De elektriske kablene til pirene er hengt opp på en tilfredsstillende måte.
- Montering og tilkobling av bobleanlegget på pir 7.
- Asfaltering av området rundt krana og området for utsett av båter
I sum er det utført betydelige vedlikeholds.- og utbedrings-/oppgraderingsprosjekter i 2012 –
et arbeid styret er veldig godt fornøyd med. Dette arbeidet er en del av den årlige driften for å
holde anlegget i god stand, og for på utvalgte områder, å heve standarden. Styret vil særskilt
takke Jan Krogh, Thor Walter Hansen, Finn Johansen, Sven K. Hansen og Willy Johansen for god, betydelig og målrettet innsats.
Det elektriske anlegget i Knarberg Båtforening ble gjennomgått med aut. installatør Niels
Bugge og representanter fra styret i juni 2011. Restlisten fra denne gjennomgangen er utført i
2012; det er strøm på alle brygger, de elektriske kablene er hengt opp på en tilfredsstillende
måte på alle pirene, og det elektriske arbeidet i Pumpehuset er ferdigstilt. Det elektriske
anlegget er godkjent av Skagerak Energi. Niels Bugge er nå gått over i pensjonistenes rekker,
og styret vil uttrykke stor takk til Bugge for hans gode arbeid og innsats for Knarberg
Båtforening over en årrekke.
I 2012 ble det gjennomført en dugnad med fokus på generelt og enklere vedlikehold av
bryggene, samt gjennomført noe mindre vedlikehold på bygninger og utbedring av landareal
med grus.
Basert på erfaringene fra de to vintrene (2009/10 og 2010/11) med mye is, så ble det til
vinteren 2011/2012 anskaffet bobleanlegg til bruk ved pir 7. På grunn av en (usedvanlig)
mild vinter, er dette anlegget ikke satt i drift dette året. Det ble derimot satt i drift i desember
2012, og området rundt pir 7 har i denne sesongen vært isfritt. Bobleanlegget har fungert
meget godt, og - selv om det krever tilsyn flere dager pr. uke, så er det mindre arbeids- og
kostnadskrevende enn å måtte bytte/erstatte stolper og eventuelt flytte hele piren (som ble
gjort med pir 7 i 2012 basert på ødeleggelser tidligere år).
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Det vil bli utført diverse arbeid i 2013, deriblant:
- Oppsett av ny oppslagstavle utenfor vaktbua for bedre informasjon.
- Oppsett av flere og bedre skilt for regulering av trafikk og bruk av parkerings- og
havneområdet.
- Sveising av ringer som fester utriggerne til bryggene (krampefester). Enkelte av disse er
for svake i dag.
- Demontere bobleanlegget etter vinteren, og montere før ny sesong. Vurdere også
bobleanlegg på innerste delen av pir 6.
- Ordinære vedlikeholds- og dugnadsoppgaver, inkl. ny inspeksjon av bryggeanlegget og
eventuelle utbedringer.

Ferdigstilling av nytt brygge- og havneanlegg
Gjenstående arbeider i havna fra opprinnelig investeringsplan er planering og asfaltering av
parkeringsarealet, anlegging av gangsti langs sjøkanten med gjerde samt generell
forskjønning av området. På grunn av setninger av deler av sjøkanten kommer i tillegg
arbeidet med oppretting av denne, samt ev. sikringsarbeider.
Oppretting/utbedring av området
Styret engasjerte Multiconsult AS i 2010 for å vurdere tiltak for å rette opp sjøkanten.
Multiconsult AS fremla sin rapport 6. desember 2010. For å lette trykket bak steinmuren
anbefaler Multiconsult ett av to alternativer:
1. Kompensert oppfylling ved masseutskiftning av steinmasser og oppfylling med lette
masser av f.eks. lettklinker.
2. Avretting uten masseutskifting, dvs. oppfylling av dagens terreng med knuste masser.
Når det gjelder alternativer for oppretting av steinmuren, så anbefaler Multiconsult to
alternativer:
1. Demontere mur og avrette i bunn, for så å remontere.
2. La muren stå urørt, og rette av på overkant mur.
Styret engasjerte deretter Multiconsult AS til å innhente tilbud på utføring av arbeidet i 2011
(ref. styrets årsberetning for 2010). Styret engasjerte Multiconsult AS til å oppdatere
pristilbudet høsten 2012, samt til å få en geotekniker fra Multiconsult til ytterligere å vurdere
tiltaket. Geotekniker la frem sin rapport i oktober 2012, blant annet med anbefaling om
forbelastning av området. I november 2012 tok styret også kontakt med Grunnteknikk AS for
å få flere vurderinger. Selskapet er et rådgivende ingeniørfirma innen fagområdet geoteknikk.
Personer i Grunnteknikk AS kjenner Knarberg og Knarberg Båtforening godt fra deres tid
som ansatte i Mulitconsult AS.
De ulike løsningene ble fremlagt og diskutert på medlemsmøtet 26. november 2012. Basert
på diskusjonene og de foreliggende rapportene, engasjerte styret Grunnteknikk til et
arbeidsmøte 15. januar 2013. Grunnteknikk ga i møtet sine anbefalinger til de ulike
alternativene, som er sammenfattet i et notat til Knarberg Båtforening datert 6. mars 2013.
Se egen Sak 7 Valg av løsning for oppretting av sjøkant og økonomisk ramme fra styret
hvor også notatet fra Grunnteknikk er vedlagt.
Generell forskjønning: Det er tatt inn mindre forskjønningsarbeider i forslaget til ferdigstilling
av brygge- og havneanlegget. Se Sak 7.
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Parkeringsarealet: Det ble i 2010 satt opp bedre inndeling av parkeringsområdet, som har gitt
bedre utnyttelse av området og plass til flere biler.
I de opprinnelige planene for parkeringsarealet ligger at området (unntatt det arealet som også
benyttes til opplag) skal asfalteres og oppmerkes. Knarberg båthavn brukes i økende grad som
havn for persontransport ut til øyene også for personer som ikke har båtplass i havna, og med
asfaltering og merkede parkeringsplasser vil vi få økt parkeringskapasitet som er til nytte for
allmennheten. Det er innhentet oppdaterte priser på å klargjøre parkeringsarealet fra
Multiconsult (Se sak 7). KBF søkte Nøtterøy Kommune om støtte til asfaltering og
oppmerking av parkeringsplasser med totalt kr 360.000 inkl. merverdiavgift. KBF har
foreløpig ikke mottatt svar på søknaden. Saken følges opp i forbindelse med ferdigstilling av
anlegget. Det samme gjelder støtte til asfaltering av veien inn til kommunebrygga.

Ny kran
Ny kran klar til bruk
Reparasjon av den havarerte kranen ble ikke akseptert av Knarberg Båtforening. Dette kravet
ble støttet av rapport som styret i fikk utarbeidet til forsikringsselskapet. Det ble levert ny
kranarm med svingmotor i mai 2012. Ny kranarm ble montert av Crane Partner med et team
på tre personer over to dager. Ny kran var godkjent og driftsklar i juni 2012.
Det ble gjennomført kurs i bruk av kranen med sertifisert instruktør. Det var totalt ca. ti
personer som gjennomførte kurset, og som etter nødvendig trening ble sertifiserte kranførere
Det ble utarbeidet en kraninstruks til mai 2011, som ble oppdatert juni 2012. Kraninstruksen
må følges av alle og vil bli håndhevet aktivt.
Kranen ble først klarert for bruk. Bruk av kranen ble deretter stanset fordi det var uklart fra
Arbeidstilsynet om Knarberg Båtforening kunne benytte kranen som forutsatt.
Kommunikasjonen fra Arbeidstilsynet kunne forstås som et generelt forbud mot bruk av
kranen. Ultimo juni ble det endelig avklart av kranen kan brukes:
Knarberg Båtforenings advokat skriver 22. juni 2012:
«Knarberg Båtforening har nå fått montert ny kran, og det bes om en bekreftelse på at Arbeidstilsynet
ikke har innvendinger mot at kranen blir brukt som planlagt av de som har de nødvendige kurs for å
bruke kranen.»

Arbeidstilsynet svarer 26. juni 2012:
«Det er korrekt som du skriver at vår henvendelse datert 22.05.12 har sammenheng med ulykken og i
hvilken grad saken faller inn under arbeidsmiljølovens bestemmelser. I lovens § 1-2 heter det at loven
gjelder for virksomhet som sysselsetter arbeidstaker.
Når det gjelder bruk av ny kran så kan det bekreftes at Arbeidstilsynet ikke har noen prinsipielle
innvendinger mot at den blir tatt i bruk. Vår befatning med saken knytter seg til ulykken og oppfølging
av denne.»

Og konklusjonen fra KBFs advokat samme dag:
«Da vurderer jeg det slik at dere kan bruke kranen som planlagt fra deres side.»

Så, pr. slutten av juni 2012 var kranen klar til bruk.
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Kranhavariet og etterforskning
Arbeidstilsynet ba Politiet om å etterforske havariet som en arbeidsulykke. Selv om ingen ble
skadet, så ser Arbeidstilsynet på skadepotensialet – som kunne vært betydelig i denne saken.
Ifølge Tønsberg Blad, så ble «saken henlagt på grunn av bevisets stilling» i august 2012, ref.
artikkel. Knarberg Båtforening har ikke fått informasjon fra Politiet eller Arbeidstilsynet i
saken.
Kranhavariet og økonomi
Det er i årsrapporten for 2011 redegjort svært detaljert for økonomien i «kranprosjektet», og
det henvises til denne for detaljer. Som det ble skrevet i årsrapporten for 2011, har arbeidet
med saken vært svært tidkrevende: Knarberg Båtforening er forsikret i Gjensidige
Forsikringsselskap, og de har i denne saken vært passive. Gjensidige har, slik KBF erfarer prosessen,
ikke foretatt seg noen handlinger eller tiltak - på noe tidspunkt – uten etter betydelig påtrykk fra
Knarberg Båtforening.

Siden forrige årsmøte er følgende forhold avklart - og uavklart:
 Dekking av merkostnader til svingkrans/svingmotor: kr 53.000,- + mva er besluttet
dekket av Gjensidige.
 Dekking av kostnader til reparasjon av Willy J båt er dekket med kr 190.000 av IF,
som er Crane Partners forsikringsselskap. Det gjenstår et krav fra Willy J på kr
10.000 mot Crane Partner tilsvarende deres egenandel på forsikringen.
 Dekking av egenandel kr 50.000 på Knarberg Båtforenings forsikring, samt
diversekostnader på ca. kr 60-70.000 (skaderapporter, takstrapporter og advokat). Det
er dialog med Gjensidige og IF/Crane Partner om dette.
 Knarberg Båtforening har holdt tilbake 10 % av opprinnelig kjøpesum (kr 36.249).
Crane Partner ønsker dette utbetalt.
 Knarberg Båtforening har ikke betalt for montering (hverken i 2011 (..) eller i 2012).
Crane Partner ønsker endelig montering betalt.
Innkjøp
Det vurderes innkjøp av vekt av sikkerhetsmessige årsaker, og innkjøp av løfteåk for seilbåt.
Kranen har høy svinghastighet, og det ses på løsninger for å redusere denne.
Aktiv del av servicetilbudet
Fra 2013 vil kranen være en aktiv del av servicetilbudet i havna. Det vil bli hengt opp
informasjon om hvem som er sertifisert kranfører og som kan kontaktes.
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Økonomi
Nøtterøy kommune
KBF har de to siste årene hatt enkelte utestående forhold med Nøtterøy kommune. Det gjelder
blant annet søknaden om støtte til asfaltering og oppmerking av deler av området i havna,
samt en samarbeids- /forvaltningsavtale om pumpehuset. Videre gjelder det samarbeidet om
Megin-båtene. Kommunen vil ikke lenger betale for leie av plasser til Megin-båtene. Disse
forholdene er fremdeles uavklarte.
Refusjon merverdiavgift
Kongelig Norske Båtforening (KNBF) og medlemsforeningene har fått tildelingsbrev fra
Lotteri- og Stiftelsestilsynet (LST) om at man for 2012 mottar momskompensasjon på kr
3.330.059. Samtlige søknader fikk avkortning i søknadsbeløpet på 51 %. Alle 134 medlemsforeninger, som søkte gjennom KNBF, ble godkjent uten endringer. Samlet refusjon for
Knarberg Båtforening i 2010 var kr 16.200. For årene 2011 og 2012 er samlet refusjon ca. kr
20.000 pr. år.
Kran og økonomi
Økonomien i kranprosjektet er godt dokumentert i årsberetningen for 2011. Det henvises til
egen orientering under punktet Ny Kran om avklarte og utestående forhold pr. dato i forhold
til 2011. Det er ikke investert ytterligere i kranen i 2012; Gjensidige dekket ny kranarm med
svingmotor og Crane Partner monterte kranen foreløpig uten kostnader for KBF. KBF har
hatt ytterligere kostnader til advokat i 2012, og det er krav fra innleid takstmann på ca. kr
10.000. Det vil bli gitt en oppdatert økonomisk oversikt i årsrapporten for 2013.
Investering i nytt havneanlegg
Totalt var det pr. utgangen av 2010 investert ca. kr 13,4 millioner i nytt havneanlegg. Dette er
eksklusive investeringene i ny kran, kranfundament, kai og kaikant. Det er ikke gjort
ytterligere investeringer i 2012 utover utredning mht. teknisk løsning og kostnadsoverslag. Se
egen beslutningssak under punkt 7.
Driften 2012
Se Sak 5 for detaljer i Regnskap 2012 og balanse pr. 31/12/2012..
Båtforeningen har i 2012 hatt inntekter på kr 1.538.096 som er tilnærmet som budsjettert..
Inntektene er på nivå med 2011.
Den store kostnadsøkningen i 2012 var reparasjon og vedlikehold på totalt kr 335.150 mot
budsjettert kr 200.000. Det er kostnader til reparasjon av pir 7, til service og ettersyn av
bryggeanlegget, til rapporter og ekstern bistand i forbindelse med oppretting av sjøkanten, til
asfaltering av området ved kranen og til montering av strøm, vann og lys ved «alléen».
Totale driftskostnader er kr 1.058.978 som er kr 105.698 mer enn budsjettert.
Avskrivningene er noe høyere enn budsjettert på grunn av avskrivninger på kranfundament og
kranen.
Samlede avskrivninger er kr 583.774 og fordelt som vist i tabellen nedenfor.
Avskrivningssatsene er 4 % for bygget og bryggeanlegget, 10 % for miljøcontaineren, 5 % for
kranen og 3,33 % for kranfundamentet.
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Avskrivninger i 2012 og balanseførte verdier

Klubbhus
Bryggeanlegg
Miljøcontainer
Kranfundament/rampe
Kran
Totalt

Akkumulerte
2012 avskrivninger
13 995
83 970
533 593
2 427 519
3 737
18 685
20 017
20 017
12 431
12 431
583 773
2 562 622

Netto
Balanseførte balanseførte
verdier
verdier 31/12/12
349 876
265 906
13 398 749
10 971 230
37 372
18 687
600 498
580 481
497 238
484 807
14 883 733
12 321 111

Andel
2,2 %
89,0 %
0,2 %
4,7 %
3,9 %
100,0 %

Samlede eiendeler i Knarberg Båtforening er balanseført til kr 12.321.111 pr. 31/12/2012. I
tillegg kommer varelageret på kr 35.747. Det er ikke gjort varetelling pr. 31/12/12, og det kan
være (mindre) endringer. I hovedsak består varelageret av fenderlister.
Rentekostnadene er lavere enn budsjettert, og netto finansresultat er tilsvarende bedre. Årets
resultat er minus kr 276.046 mot budsjettert negativt resultat med kr 194.825, dvs. et resultat
som er totalt kr 81.221 svakere enn budsjett.
KBFs eiendeler er balanseført til kr 12.321.111 (ekskl. varelageret) hvorav de største postene
er bryggeanlegget som utgjør 89 % av de samlede verdiene. Se tabellen over.
Bankinnskudd/kasse er kr 989.001. Samlede eiendeler er kr 13.443.497.
Eiendelene er finansiert med egenkapital på kr 839.984, langsiktig lån i Nøtterøy Sparebank
kr 4.571.368 og innskudd fra andelshavere med kr 7.924.480. Leverandørgjelden ved
årsskiftet var kr 90.685, og annen gjeld var kr 17.000.
Utviklingen i egenkapitalen er som vist i tabellen under. Egenkapitalandelen er 6.25 %.
Egenkapitalutvikling 2011-2012

Egenkapital
Total balanse
Egenkapital %

31.12.2012
839 964
13 443 497
6,25 %

31.12.2011
1 116 010
13 831 201
8,07 %

Lånet i Sparebanken er nedbetalt med kr 204.214 i 2012. Restgjeld er kr 4.571.368.
Nedbetaling på lån i Nøtterøy Sparebank

Nedbetaling

2012
204 214

Saldo 31/12
4 571 368

Likviditet
Driften i Knarberg båtforening leverte i 2012 et resultat før avskrivninger på kr 477.118.
Netto rentekostnader (renteinntekter fratrukket rentekostnader) er minus kr 169.390,-. Det ble
betalt avdrag på bryggelånet med kr 204.214 i 2012. I sum gir dette en netto likviditetstilgang
fra driften i 2012 på kr 103.514. Detaljene er vist i tabellen under.
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Netto likviditetstilgang fra driften 2012
Resultat før avskrivninger
Netto finans
Betaling av avdrag på bryggelån
Netto likviditetstilgang drift 2012

kr 477 118
-kr 169 390
-kr 204 214
kr 103 514

Det presiseres at KBFs investeringer i perioden (som er balanseførte, f.eks. til ny kran) ikke er
tatt hensyn til i dette oppsettet.
Det er videre satt opp en enkel samlet likviditetsoversikt i tabellen nedenfor. Her er det satt
opp bankinnskuddet pr. 31/12/12, samt hva vi har til gode fra medlemmer og innskudd fra
ledige plasser. Det er trukket ut samlet leverandørgjeld og annen gjeld. KBF har en ubenyttet
trekkmulighet på byggelånet, samt tilgang på lån til bygging/etablering av kran. I sum er
dette en likviditetstilgang på ca. MNOK 1,1 ved årsskiftet før nytt låneopptak (innenfor
bevilgede lånefasiliteter). Legger man inn 60 % av bevilget ramme på lån til kran er
likviditetstilgangen MNOK 2,355. Tar man med 100 % av lånerammen i likviditetstilgangen,
er samlet tilgjengelig likviditet på ca. MNOK 2,755. Detaljene er vist i tabellen under.
Netto likviditet ved årsskiftet 31/12/2012 - ESTIMAT
Bankinnskudd og kasse
Til gode av medlemmer
Ledige plasser (innskudd - regnet 2,5m 7 stk)
Andre fordringer
- Leverandørgjeld
- Annen gjeld
Total likviditetstilgang ekskl. låneopptak
Ubenyttet lånefasiliteter (bryggelån)
Ubenyttet lån til kran (60% av bevilget låneramme)
Total likviditetstilgang

kr 989 001
kr 22 560
kr 178 500
kr 10 000
kr -90 685
kr -17 000
kr 1 092 376
kr 662 630
kr 600 000
kr 2 355 006

Tillegg på bevilget ramme kran (opp til MNOK 1)
Total likviditetstilgang med 100 % av ramme

kr 400 000
kr 2 755 006

Knarberg Båtforening – 60 år i år
Knarberg Båtforening er 60 år i år. Det er i år 60 år siden foreningen ble stiftet 11. september
1953.

Takk for innsatsen i 2012 til alle som har bidratt
Til slutt vil vi gi en stor takk til de som har deltatt på dugnader i havna i 2012, samt deltatt i
annet arbeid for foreningen i løpet av året. Denne innsatsen er nødvendig for å drive Knarberg
Båtforening til alles beste, og for at vi skal ha en god og trivelig havn.

Knarberg, 7. mars 2013
Styret
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Sak 5: Revidert regnskap 2012
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Sak 6: Fastsetting av kontingent, leiepris og andelsinnskudd
Saksfremlegg og forslag til vedtak
Årsmøtet besluttet i 2010 å øke leieprisen for hver enkelt andelshaver med NOK 100 pr.
breddemeter til kr 1.000 pr. breddemeter. Dette var i tråd med opprinnelige planer fra 2007
om investering i nytt brygge- og havneanlegg.
I samsvar med styrets anbefaling ble det ikke besluttet prisendringer i 2011 og i 2012.
Styret foreslår for 2013 at kontingenten og andelsinnskuddet ligger fast.
Styret foreslår videre at leieprisen pr. år øker med kr 100 pr. breddemeter – fra kr 1.000,- til
kr 1.1000,- pr. breddemeter. Det betyr at en båtplass med 2,5 breddemeter vil koste kr 2.750 i
årlig leie, og en plass med 4 breddemeter vil koste kr 4.400.

Denne økningen på kr 100 pr. breddemeter tilsvarer 10 % økning fra tidligere nivå.
Prisstigningen i samme perioden (fra oktober 2010 til januar 2013 har vært på 2,6 %. Kilde:
Konsumprisindeksen, SSB). Det foreslås med andre en reell prisøkning på ca. 7,5 %.
KBF har ca. 1.250 breddemeter båtplass. Det betyr at kr 100 i økte leieinntekter pr.
breddemeter gir kr 125.000 i økte inntekter pr. år for foreningen.
Se for øvrig kommentarer til inntektene i Sak 8, Budsjett 2013.

Forslag til vedtak:
Det gjøres ingen endringer i kontingenten eller i andelsinnskuddet.
Leieprisen pr. breddemeter pr. år økes med kr 100 fra kr 1.000 til kr 1.100 gjeldende fra og
med året 2013.
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Sak 7: Innkomne forslag
Styret har ikke mottatt forslag fra medlemmene pr. 4. mars 2013.
Styret har selv ett forslag til sak for beslutning.

Forslag nr. 1:
Valg av løsning for oppretting av sjøkant og økonomisk ramme
Bakgrunn og utredning
Fra styrets beretning for 2011 er hentet følgende beskrivelse av bakgrunnen:
« ….
Oppretting/utbedring av området: Den gjennomførte tekniske løsningen for kant mot sjø med
bl.a. stabling av steiner, er utført i henhold til anbefaling gitt av MultiConsult i deres rapport
fra september 2006. I tråd med hva som ble forespeilet i rapporten fra MultiConsult, så har
deler av sjøkanten sunket. Styret har sjekket nedsigningen helt siden april måned i 2009, og
den er på totalt ca. 0,5 meter. Spesielt gjelder nedsynkingen området rundt pir 2 (hjørnet,
0,53cm, og nordover mot Kommunebrygga, 0,54 cm). Det er etter råd fra MultiConsult målt
ytterligere høyder i 2011 og 2012. Resultatene viser at området generelt ikke er sunket
ytterligere (enkelte steder med 1-2 cm). Dette tyder på at området nå «har satt seg», og at
nedsigningen nå er dempet eller har stoppet opp helt.
Styret engasjerte MultiConsult AS i 2010 for å vurdere tiltak for å rette opp området.
MulitConsult AS fremla sin rapport 6. desember 2010. For å lette trykket bak steinmuren
anbefaler MultiConsult ett av to alternativer:
1. Kompensert oppfylling ved masseutskiftning av steinmasser og oppfylling med
lette masser av f.eks. lettklinker.
2. Avretting uten masseutskifting, dvs. oppfylling av dagens terreng med knuste
masser.
Når det gjelder alternativer for oppretting av steinmuren, så anbefaler MultiConsult to
alternativer:
1. Demontere mur og avrette i bunn, for så å remontere.
2. La muren stå urørt, og rette av på overkant mur.
Styret engasjerte deretter MultiConsult AS til å innhente tilbud på utføring av arbeidet i 2011
(ref. styrets årsberetning for 2010). Kostnadene er ca. kr 1,15 millioner inklusive
prosjektledelse og inklusive merverdiavgift for hovedalternativet (som er alternativet med
utskifting av masser, og demontering og remontering av mur). Styret vil gjennomføre
ytterligere målinger utover forsommeren og sommeren i år, og deretter konsultere
Multiconsult. Styret vil deretter komme tilbake til andelshaverne med forslag til tiltak. En
oppretting kan tidligst planlegges og gjennomføres til sent høsten 2012 eller våren 2013.
…»
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Arbeid utført i 2012 og 2013
Det er gjennomført ytterligere målinger siste året som viser stedvis noen mindre setningen – 1
til 2 cm. Målingene støtter opp om at setningene avtar.
Området det gjelder er vist på nedenstående bilde.

1
2

Bildet viser sjøkanten med setninger i havna. Området 1 ved Pir 2, har størst setninger og
området 2 har minst setninger – fra 0,6 m til 0,3-4m.
Knarberg Båtforening v/styret engasjerte Multiconsult AS i 2012 for vurdering av
entreprisekostnader for oppretting av setningsskader på bryggefront, asfaltering av
parkeringsarealer og innkjøring kommunebrygga, samt kostnader for utarbeidelse av ny
søknad til Fylkesmannen for mudringsarbeider ved pir 7. Kostnadene for de ulike arbeidene
ble fremlagt for styret i Knarberg båtforening.
Oppretting av setningsskader på bryggefront: Prisene fra anbudsforespørselen i 2011 er
indeksregulert til oktober 2012 med 6 %.
Asfaltering av parkeringsarealer (unntatt områder med opplag), og innkjøring til
kommunebrygge og annet for ferdigstilling av anlegget: Priser for disse arbeidene er basert på
Holte Byggsafe kalkulasjonsnøkkel 2012, Norsk Prisbok 2012 og priser basert på
erfaringstall. For asfaltering av parkeringsarealer (eksklusive området med båtopplag) er det
medtatt kostnader for avretting med grusmasser, asfaltering og oppmerking til
parkeringsarealer. Det er tatt utgangspunkt i område som er regulert til parkering, totalt 2100
m2 asfaltert areal. Området med opplag er ikke inkludert i området som skal asfalteres. Det er
og medtatt kostnader for opparbeidelse av beplantning med busker rundt pumpehus,
nedsetting av to stk. bommer ved innkjøringsveier og oppsett av stengsler mot hovedveien.
Det forutsettes at bommer er kjøpt inn av båtforeningen, og at stengsler utføres med gjenbruk
av eksisterende «grisebukker».
For asfaltering av innkjøring til kommunebrygge forutsettes det at det asfalteres på
eksisterende vei. Det er medtatt ekstra kostnader for liming og oppretting med asfalt.
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Multiconsult AS utførte høsten 2012 i tillegg en vurdering sammenfattet i et notat med
presentasjon av registrerte setninger og alternativer for opprettingsarbeider
.
Multiconsult skriver i rapporten vedr. etablering av spuntvegg er «Vår konklusjon derfor: Vi
anbefaler ikke at det etableres noen spuntvegg utenfor foten av dagens kaifront i forbindelse
med opprettingsarbeidene.».
Videre skiver de: «Undertegnede orienterte styremedlemmene om en metode med
forbelastning av en sone i sjøen utenfor dagens kaifront, og som strekker \seg et stykke inn på
det oppfylte parkeringsarealet innenfor denne. Hensikten med dette er å påføre grunnen
større last i en periode nå enn det den vil få i en permanent tilstand, dvs. etter at
utbedringsarbeider med opptak av steinblokkene, ytterligere oppfylling under disse og
tilbakeføringen av blokkene, da vil påføre grunnen. Man «tvinger» da på grunnen setninger i
forbelastningsperioden. ….fyllingen for forbelastningen bør strekke seg 2,5 m ut i sjøen
regnet fra dagens kaifront, og inn til ca. 5 m inn på land fra kaifronten.»
Multiconsult anbefalte forbelastning gjennom en vinter (6 mnd). Styret anså teknikken med
forbelastning som krevende – både mht. kostnader og arbeid med tilhørende ulempe for
brukere av havna. Videre var styret ikke overbevist om «gevinsten» mht. forbelastning sett i
forhold til kostnader og ulemper.
Grunnteknikk ble derfor kontaktet i november 2012 for å få alternative vurderinger.
Grunnteknikk deltok på styremøte i KBF 15. januar 2013 der de la frem sine vurderinger og
anbefalinger. Dette er senere sammenfattet i et notat til KBF, datert 6. mars 2013, og som er
vedlagt denne saken. Grunnteknikk skriver i sitt oppsummeringsnotat om valg av teknikk for
utbedring:
1. Det er ikke snakk om et stabilitetsproblem i båthavna, dvs. at grunnen raser ut, men et
Setningsproblem som følge av tilleggsvekt. Bruk av spunt som tiltak er derfor ikke egnet.
2. Det er foreslått en løsning med å fjerne sjøfronten og deretter fylle opp med
sprengsteinsfylling med overhøyde for å avvikle setningene, og til slutt reetablere muren. Vi
mener dette er en lite aktuell løsning da forbelastningstiden vil bli lang (flere år) siden
fjelldybden er stor (>20 m). Videre vil kostnadene og ulempene for brukere av havna bli
betydelige.
3. Løsning med å fjerne blokkmuren, masseskifte med lette masser bak muren og så
reetablere muren er en aktuell løsning, men er omfattende og vil være kostnadskrevende.
4. Et noe enklere alternativ er masseutskifting av tunge fyllmasser bak blokkmuren med lette
masser og å avrette topp blokkmur med en støpt kant og et plankedekke på bjelkelag i
fronten. Denne løsningen ble anbefalt i nevnte styremøte og er nærmere beskrevet under.

Grunnteknikk skriver i sitt notat til Knarberg Båtforening om anbefalt løsning:
Anbefalt løsning baserer seg på at setningene nå i hovedsak er avsluttet og at det kun pågår
mindre setninger i grunnen. En utbedring bør da rette opp uønsket skjevhet og setning, men
bør ikke tilføre ny vekt da dette vil starte en ny setningsutvikling.
Vi vil foreslå at eksisterende blokkmur blir stående dersom skjeve fuger mellom steinene ikke
er visuelt skjemmende.
P-plassen og terrenget bak muren ønskes hevet. Dette må gjøres uten å tilføre ny vekt. For å
få til dette fjernes deler av dagens fyllmasser av sprengstein. På avrettet gravenivå legges så
fiberduk somseparasjonssperre mot stedlige fyllmasser. Deretter fylles det opp med
lettklinker/skumglass til ca. 0,5m under ønsket ferdig nytt nivå på parkeringsplassen.
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Fiberduken pakkes rundt og over de lettemassene for å unngå utvasking ved høyvann. Over
fiberduken fylles så til slutt 0,5 m med knuste masser/stein for p-plass. P-plassen vil da være
egnet for lett parkering og ikke tungtrafikk. Ønskes plassen dimensjonert for store aksellaster,
må det masseskiftes dypere og fyllingslaget av stein på toppen økes. Dette må i så fall
vurderes særskilt.
Siden plassen ønskes hevet, vil dagens topp av blokkmuren være for lav. Dette kan løses
enten ved å støpe en betongdrager på toppen av muren eller å etablere et bjelkelag for
tredekke som tar opp høydeforskjellen.
Løsningen med betongdrager på toppen er tidligere prosjektert og anbefalt av Multiconsult.
Dette vil være en god teknisk løsning. Dersom betongdrageren ønskes skjult, kan man
etablere et «promenadedekke» av tre på bjelkelag ytterst mot muren og lage et skjørt av
trekledning som dekker over skjøt mellom blokkmur og betongdrager.
En billigere løsning vil være å droppe betongdrageren og kun ta opp høydeforskjellen med et
bjelkelag av tre. Sjøen vil da gå inn i konstruksjonen ved høyvann, hvilket gjør at man er mer
sårbar for utvasking av fyllmasser. Dekklaget av stein må da sikre underliggende fiberduk og
lette masser.
Vi vil anbefale at det støpes en betongdrager som tidligere anbefalt av Multiconsult.
Dersom setningene i hjørnet ute ved krana er så store at betongdrageren blir høy (ca. 0,5 m),
kan man vurdere å demontere deler av muren her får så å bygge den opp igjen med andre
steinstørrelser tilpasset ny høyde. Vi regner med det er mulig å få tak i ny stein med ca. 0,5 m
høyde. Massene skiftes ut med lette masser pakket inn i fiberduk som beskrevet foran. Å
skjøte på muren med en ny blokkrad på 0,5 m vil gi noe tilleggsvekt og dermed nye setninger,
men sannsynlig av en helt annen størrelse enn det som er registrert til nå.

Det fulle notatet fra Grunnteknikk AS er vedlagt.

Samlede investeringer i havneanlegget og finansiering
Samlede ønskede investeringer for å ferdigstille havneanlegget, totalt ca. MNOK 1,3.

Investeringsbudsjett
Oppretting av setningsskader på bryggefront
Avretting, asfaltering og oppmerking til parkering.
Nedsetting av bommer
Oppsett av stengsler
Asfaltering innkjøring til kommunebryggen
Anbudsprosess og prosjektledelse
Usikkerhet: 10%
Totalt
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Beløp inkl. mva
522 172
481 250
8 750
6 250
43 750
125 000
118 717
1 305 889

Note
1
2
3
4
5
6
7

Prioritet hvis
nødvendig
1
4
2
2
3
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Note1: Basert på anbudsforespørsel i 2011 oppjustert med 6 %.
Må gjennomføre ny anbudsprosess med endelig beskrevet korrigert tiltak og tilpasset
egensats fra foreningen.
Note 2 og 5: Basert på normtall levert av Multiconsult AS. Det er ikke tatt hensyn til
støtte fra kommunen.
Note 3 og 4: Basert på overslag fra MultiConsult. Eventuell egeninnsats ikke tatt hensyn til
Note 6. Anslag fra KBF. Kan bli lavere på grunn av gjenbruk og ved å gå på kun to tilbydere
(f.eks. de to beste fra forrige prosess).
Note 7: Generell usikkerhet lagt på 10 %; f.eks. fjerning av anlegg i grunnen, egeninnsats
til støping av drager og anlegg av promenadedekk, vanskelige grunnforhold m.m.
Det er ikke lagt inn momsrefusjon (som kommer til fratrekk, erfaringsmessig
opp til 40 %, dvs. mulig reduksjon opp til TNOK 100).

Ved en gjennomføring som skissert over vil ferdigstilling av brygge- og havneanlegget få en
totalramme på MNOK 14,7. Det er MNOK 1,66 over budsjettet fra 2008 (som er 13 % - eller
ned mot 10 % hvis det tas hensyn til prisstigningen i perioden).

Investeringer i nytt havneanlegg i Knarberg - oppsummert
Opprinnelig budsjett
Investert pr. dato
Resterende investeringer
Ramme for ferdigstilling
Sum resterende investeringer

kr 13 037 500
kr 13 398 749
kr 1 300 000
kr 1 300 000

Sum investeringer totalt
Utover budsjett
I prosent
Ved korrigering for prisstining i perioden (anslag TNOK 300)

kr 14 698 749
kr 1 661 249
13 %
10 %

Det er i dette oppsettet ikke tatt hensyn til eventuell refusjon av merverdiavgift eller eventuell
støtte fra Nøtterøy Kommune. Det er heller ikke satt tall på hva en egeninnsats vil kunne
utgjøre.
Foreningen har likviditet pr. dato (inkludert inntil ca. 40 % utnyttelse av bevilget lånetilgang)
til å gjennomføre investeringer som opprinnelig planlagt i investeringsbudsjettet fra 2007, og
samtidig gjennomføre en oppretting av sjøkanten - totalt kr 1.300.000. Tilgjengelig likviditet
er ca. kr 1.100.000 før låneopptak og overskudd i 2013. Tilgjengelig ubenyttet lånerammer er
ca. kr 1.600.000. Det gir en total tilgjengelig likviditet på kr 2.700.000.
Foreningen kan, avhengig av effekten av samlende kostnadsreduserende tiltak inkludert bruk
av dugnad, muligens gjennomføre arbeidet med ferdigstilling av havneanlegget kun basert på
eksisterende likviditet. Eventuelt i kombinasjon med ett års avdragsfrihet på eksisterende
låneopptak. Det vil i så fall ikke være behov for ytterligere låneopptak.
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Styrets forslag til vedtak
Styret støtter seg på anbefalingen fra Grunnteknikk AS og anbefaler for årsmøtet at det gjøres
en utbedring som foreslått av Grunnteknikk AS. Dette innbefatter oppsummert:
- eksisterende blokkmur blir stående
- P-plassen og terrenget bak muren heves uten å tilføre ny vekt. Det gjøres ved at deler
av dagens fyllmasser fjernes og fylles med lettklinker/skumglass pakket inn i en
fiberduk. P-plassen dimensjoneres for lett parkering.
- Støpes en betongdrager på toppen av muren som tar opp høydeforskjellen. Ev. andre
teknikker kan vurderes som en del av prosjektgjennomføringen, men innenfor
budsjettrammen(e).
- Etablering av et promenadedekke av tre på bjelkelag ytterst mot muren, med et skjørt
av trekledning som dekker over skjøt mellom blokkmur og betongdrager.
- I hjørnet ved pir 2 vurderes teknikken særskilt ved gjennomføring inklusive mulighet
for demontering og remontering av høyere blokkmur (på grunn av store setninger).
I tillegg gjennomføres asfaltering av parkeringsarealet fra nord for pumpehuset og sørover
(altså ikke området med opplag), utbedring og asfaltering av veien inn til kommunebrygga,
nedsetting av bommer og beplantning og forskjønning ved pumpehuset. Styret gis en
økonomisk ramme for gjennomføring av tiltaket på MNOK 1,3 inkl. merverdiavgift. Tiltaket
finansieres ved eksisterende bankinnskudd og ubenyttede bevilgede lånerammer slik styret
finner fornuftig. Dersom prioritering av tiltakene er nødvendig innenfor den økonomiske
rammen, så gjennomføres disse som angitt i ovenstående tabell (side 23).
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Sak 8: Budsjett 2013
Saksfremlegg og forslag til vedtak
Se vedlagte forslag til budsjett for 2013 på neste side – kolonnen lengst til høyre.
Den foreslåtte økningen på kr 100 i leie pr. breddemeter pr. år er lagt inn. Samlede
leieinntekter er budsjettert til kr 1.375.000. Serviceinntektene er økt til kr 200.000, blant
annet på grunn av økt bruk av kranen. Samlede inntekter er budsjettert til kr 1.690.780.
Leien til Nøtterøy kommune er budsjettert til kr 350.000. Servicekostnader er lagt inn med kr
50.000. Det er kostnader knyttet til serviceinntektene. Strømforbruket og strømkostnader er
økt de siste årene, og er budsjettert til kr 55.000 i 2013. Reparasjon og vedlikehold er økt
betydelig til kr 450.000. Det forutsettes at kr 200-250.000 av kostnadene til oppretting av
sjøkanten tas over driften og ikke balanseføres. Forsikringer er økt noe og er budsjettert til kr
50.000 for 2013. Andre kostnader (uspesifisert) er lagt inn med kr 25.000. Budsjetterte
driftskostnader er kr 1.221.280, noe som er økning på kr 162.000 fra 2012 – og en økning på
ca. kr 400.000 fra 2011.
Resultat før avskrivninger er kr 469.500. Avskrivninger er satt til kr 576.200. Resultat etter
avskrivning er negativt med kr 106.700. Netto finans er budsjetter til minus kr 190.000. Merk
at det i budsjettet for 2013 ikke er lagt opp til økt låneopptak. Det vil eventuelt gjelde fra
2014 i forbindelse med oppretting av sjøkant og ferdigstilling av anlegget.
Årets resultat er budsjettert til minus kr 296.700.
Likviditetstilgang
Knarberg Båtforening får med det fremlagte budsjettet et driftsunderskudd på kr 106.700.
Det er et regnskapsmessig underskudd som er resultatet etter at årets avskrivninger på bygg,
bryggeanlegg, miljøcontainer og kran er tatt hensyn til. Budsjettet gir en likviditetstilgangen
basert på driften i foreningen i løpet av 2012 på kr 59.500. Dette tallet er fremkommet slik:
Netto likviditetstilgang fra driften 2013 Budsjett
Resultat før avskrivninger
Netto finans
Betaling av avdrag på bryggelån
Netto likviditetstilgang drift 2013

kr 469 500
-kr 190 000
-kr 220 000
kr 59 500

Både renter og avdrag er ca beløp, fordi det blant annet
avhenger av om KBF låner ytterligere av allerede bevilget
ramme tiul å ferdigstille anlegget.

For senere år
Det budsjetteres med et negativt årsresultat på ca. kr 300.000 for 2013, som vil reduseres
foreningens egenkapital tilsvarende. Årsresultatet er negativt fordi det er budsjettert med
høye kostnader til reparasjon og vedlikehold i forbindelse med oppretting av sjøkanten. For
senere år må foreningens årsresultat være positivt.

Årsmøte KBF 18. mars

Side 26 av 28

Årsmøte KBF 18. mars

Side 27 av 28

Sak 9: Valg
Saksfremlegg og forslag til vedtak
Styret har dato mottatt følgende e-post fra valgkomitéen, datert 26/2-2012.:

KNARBERG BÅTFORENING
Årsmøte 2013 – Valg
Valgkomiteens innstilling.
Valgkomiteen, bestående av: Lill Lerbæk, Henning Aasberg Andreassen og Nils Stensholt,
har følgende innstilling til nytt styre:
Nestleder:
Sekretær:
Varamedlem:
Revisor:
Valgkomite:

Per Anderskog
Helge Karlsen
Kristin Estensen
Frede Norheim
Erik Fusdahl

(gj.valg – 2 år)
(gj.valg – 2 år)
(gj.valg – 2 år)
(gj.valg – 1.år)
(ny – 2 år)

Nåværende medlem av valgkomiteen, Nils Stensholt stiller gjerne sin plass til disposisjon for
andre som ønsker et verv i båtforeningen. Alle kandidater har på forhånd sagt seg villige til å
la seg velge.
Følgende er ikke på valg: leder, kasserer, styremedlem, ett varamedlem og to medlemmer av
valgkomiteen.
Vennlig hilsen
Valgkomiteen
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