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Sak 4: Styrets årsberetning
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Styrets sammensetning og arbeid
Siste årsmøte ble avholdt i Tønsbergs seilforenings lokaler på Fjærholmen 9. april 2014. På
dette møtet ble følgende valgt til styret for de to neste årene; gjenvalg av leder Roar Aasvang,
gjenvalg av kasserer Roald Nilsen, og gjenvalg av styremedlem Willy Johansen. Jan Stalsberg
ble valgt som styremedlem for ett år. Lill Lerbæk ble valgt inn som varamedlem for to år.
Frede Norheim ble valgt som revisor for ett år. Terje Fuglevik 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
Styremedlem:
Jan Stalsberg
Varamedlemmer:
Lill Lerbæk
Dette er personer som styret har engasjert og er ikke valgt:
Havnesjef:
Jan Stalsberg (fungerende)
Assisterende havnesjef:
Thor Walter Hansen
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 7 styremøter (5 møter i 2014 og 2 i 2015).
Det ble avholdt medlemsmøte mandag 3. november 2014 i tråd med foreningens årsplan.
Møtet ble avholdt i Tønsberg Seilforenings lokaler på Fjærholmen, og 44 medlemmer var til
stede på møtet. De første 45 minuttene ble benyttet til gjennomgang og status for viktige
aktiviteter i 2014, og til planlagte oppgaver for 2015. Det ble stilt en del spørsmål, og det var
dialog omkring et utvalg temaer som vedrører driften i Knarberg Båtforening. Blant annet ble
det brukt tid på viktige temaer i ny avtale med Nøtterøy kommune.
Kveldens
foredragsholder var fra Vestfold Interkommunale Brannvesen/Nøtterøy Brannvesen med
temaer som brannsikkerhet i båt, type branner i båt, samt håndtering av brann i båt i
havneanlegget – viktige temaer for alle. Årsaker til brann i båt ble gjennomgått med stikkord
oljesøl nær varme, elektrisk anlegg, og lekkende drivstoff ofte på grunn av dårlig vedlikehold.
Og tilsvarende hva man skal passe på for å forebygge brann – elektrisk anlegg, motor og
drivstoff, varmeapparat. Det ble også gjennomgått hva som gjelder med hensyn til
brannslokking; pulver, skum, CO2 eller vann. Bruk av hjertestarter ble også gjennomgått.
Medlemsmøtet ble avsluttet med en enkel servering i god tradisjon.
Hovedoppgavene i det siste året utover ordinære driftsoppgaver, har vært å få avklart
nødvendige vedtektsendringer i forhold til organisasjonsform – et arbeid som startet på
vinteren 2014, men som har fortsatt senere i 2014 og i 2015. Det er nå god aktiv dialog med
de andre småbåtforeningene på Nøtterøy ved at Fellesrådet er reaktivert. Vi har også fått en
tettere dialog med Nøtterøy kommune.
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Arbeidet med oppdatering av medlems- og søkerregisteret, og arbeidet med plassbytte og
fordeling er også en viktig del av foreningens arbeid. Totalt er det medgått i overkant av 200
timer til dette arbeidet alene i siste sesong. Til administrasjon og utføring av driftsoppgaver
fra styret er det medgått ca. 350 timer. I tillegg er det et utvalg av generelle
vedlikeholdsoppgaver og utbedringer som er gjennomført. Se lenger ned i årsberetningen for
detaljer om dette.
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, arbeidet med
HMS og miljø, og ikke minst som kompetansepartner i forhold til driftsspørsmål.
I løpet av sesongen så har det vært to innbrudd i båter og tyverier så langt styret kjenner til.
Det ble i disse tilfellene stjålet mye verktøy og utstyr, i tillegg ødeleggelser i båtene.
Tyveriene skjedde ultimo november i fjor.

Medlemsregister og søkerliste
Medlemmer med båtplass
Totalt er det 374 plasser i havnen inklusive Megin-plassene. Antallet oppsigelser hvert år i
perioden 2009 til 2014 er vist grafisk nedenfor. Året 2014 var det året så langt med flest
oppsigelser, totalt 16. Hittil i 2015 er det to oppsigelser.

Antallet oppsigelser av
båtplass i Knarberg
pr. år i perioden 2009
til 2015 (februar).

Oppsigelser varierer mellom 2,5 og 4 % av totalt antall båtplasser hvert år i perioden 2009 til
2014. Pr. primo mars 2015 er det 6 plasser som ikke er fordelt. Etter at interne bytter er
fordelt, vil det i hovedsak være ledig plasser med 2,5 breddemeter. Alle plassene vil være
fordelt i løpet av april.
Oppdatering av register og merking av båter med plass i havna
Styret sendte ut et spørreskjema første gang i 2011 til alle medlemmer med båtplass i havna
om oppdatering av personalia, båttype m.m. Dette arbeidet er fulgt opp i senere år. Gjennom
dette arbeidet avdekkes at noen medlemmer 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 foreningens vedtekter, og vil bli fulgt opp fremover. Det vil i 2015
bli gjennomført ny oppdatering av registeret over medlemmer med leierett til fast plass. Dette
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vil senest skje i forbindelse med overgangen til ny IT-løsning for medlemshåndtering (se egen
sak).
I 2013 innførte Knarberg Båtforening igjen klistremerker til alle båter i havna. På
klistremerket står det «Knarberg Båtforening», «Årstall» og «Pirnr» og «Plassnr».
Klistremerket skal settes på båten slik at det er lett synlig når man går på brygga.
Klistremerket gir en identifikasjon av båten i forhold til Knarberg Båtforening og ikke minst i
forhold til aktuell båtplass. Ordningen med klistremerke ble videreført i 2014, og fortsetter
også i 2015. Årets merke blir som i fjor sendt ut sammen med fakturaen om årlig leie.
Faktura og årets merker sendes så fort årets bytter av båtplasser er gjennomført og ledige
plasser er fordelt. Det vil i år bli fulgt opp tettere at alle båter i havna er merket, og at de
faktisk har båtplass i Knarberg.
Søkerliste
Totalt antall søkere på ventelisten er nå ca. 130 – før fordeling av ledige plasser før 1. mai
2015. Det arbeides hvert år med å kvalitetssikre søkerlisten, og listen reduseres ved hver
gjennomgang. Listen er da også redusert betydelig fra 2011, med i overkant av 100 søkere. I
2014 ble listen redusert med 24 søkere (eksklusive de 15 som fikk tildelt plass i 2014). Totalt
er det med andre ord gått ut 39 søkere fra listen i 2014. I 2015 er det så langt tatt ut fire
personer fra søkerlisten. Fra og med 2014 innførte vi at alle på søkerlisten må være medlem i
Knarberg Båtforening, og betale medlemskontingent hvert år (pt. kr 250). Erfaringene så
langt er at det er disiplinerende med hensyn til hvem som er reelle søkere og ikke. Vi
forventer derfor langt bedre permanent kvalitet på søkerlisten.
Det er slik at søkere med lengst ansiennitet på søkerlisten ønsker båtplass med en bestemt
bredde, som oftest plass med 4 til 4,5 breddemeter. Ledige plasser tilbys alltid først internt
hvert år i forbindelse bytter, og resultatet er at det som oftest kun er 2,5 m (noen få ganger
høyere breddemeter) som tilbys søkere. De siste som fikk båtplass i 2014 hadde søkt om
plass i 2009.
Søkerlisten har en fordeling med hensyn til kalenderår for mottak av søknaden som vist
nedenfor. Vi ser en 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.

Fordeling av antallet
søknader på båtplass i
Knarberg pr. år i
perioden 2006 til 2015.
Totalt er det ca. 130
søknader pr. mars
2015.

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.
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at de er søkere om fast plass, men at de ikke ønsker navnet offentliggjort. Oppdatert
søkerliste legges ut på KBFs internettside etter at årets tildelinger av båtplass er gjennomført.
Fordeling av antallet
søknader på båtplass i
Knarberg pr. år i
perioden 2006 til 2015.
Oversikten viser fra
hvilket år søknadene er.
Oversikten viser også at
antallet
søkere
er
betydelig redusert fra
2007 til 2010. Det
samme gjelder søkere
fra 2012.

Figuren over viser antallet søknader om båtplass for hvert av årene 2012, 2013 og 2014, og
hvordan fordelingen av antallet søknader pr. år er endret i denne perioden.

Bytter
KBF mottar mellom ti og femten søknader om bytte hvert år. I 2014 var det mange
gjennomførte bytter med 23 totalt. I hovedsak er det bytte til større båtplass. Men de tre siste
årene har det også kommet enkelte søkere om bytte til mindre båtplass. Styret ser det som
veldig positivt at medlemmer vurderer det faktiske behovet for bredden på båtplassen, og at
man bytter til mindre plass når behovet for bred båtplass ikke lenger er til stede. Det er avgift
for å bytte til bredere båtplass, men ikke for å bytte til båtplass med færre breddemeter.
Byttene fordeles hvert år etter ledige plasser og den enkelte søkeres ansiennitet. Utviklingen
i antallet bytter over perioden 2008 til 2014 er vist nedenstående figur.

Antallet gjennomførte
bytte av båtplass hvert
år i perioden 2008 til
2014. Det er flere og
flere som også bytter til
mindre båtplass.
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Tildelinger
Det er i overkant av ti søkere hvert år som blir tildelt leierett til båtplass. Pr. mars 2015 er det
nå seks ledige båtplasser for fordeling i april 2015.

Tildelinger av båtplass i
Knarberg i perioden
2010 til 2014.

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, og plassene er leid ut hvert år. Prisen for leie er satt opp
med kr 100 for 2015, til kr 500 for en sesong. Det har vært et problem de to siste årene at
flere personer som leier jolleplass (og betaler), allikevel ikke benytter plassen.

Sesongplass
Det er anledning for medlemmene å leie ut båtplassen (gjennom styret) for en sesong dersom
man ikke skal benytte plassen selv. Antallet plasser for utleie har økt hvert år siden 2011. I
2014 var det 19 plasser for utleie. Søkere om fast plass har prioritet i køen for leie av
sesongplass.

Sesongplasser til leie i
Knarberg hvert år i
perioden 2010 til 2014.
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Administrasjon og rutiner
Nye vedtekter
Det er i løpet av 2014 utarbeidet nye fellesvedtekter for småbåt foreningene i Nøtterøy
kommune. Det ble på årsmøtet i 2014 også vedtatt nye utfyllende vedtekter for Knarberg
Båtforening. Det henvises her til sak 7 på årsmøtet 9. april 2014. Kongelig Norske
Båtforening (KNBF) ble konsultert i saken. Fellesrådet for småbåtforeningene var aktive i å
ta frem og vedta nye fellesvedtekter.
Knarberg Båtforening er registrert som forening/lag/innretning i Brønnøysund-registrene.

Fellesrådet
Fellesrådet er et fellesorgan for de tidligere kommunale båthavnene på Nøtterøy. Hver enkelt
båtforening er representert i Fellesrådet. Fellesrådet var veldig aktivt i forbindelse med
inngåelse av leieavtale mellom båtforeningene og Nøtterøy kommune for snart 10 år siden,
men har ikke vært aktivt etter 2008.
Nøtterøy kommune tok høsten 2013 initiativ til å reaktivere Fellesrådet. Blant sakene som er
diskutert så langt i Fellesrådet er rådets oppgaver og funksjon, nye Fellesvedtekter, HMSrutiner, miljøtiltak/avfallshåndtering, IT-løsning for administrasjon av båtforeningen og ikke
minst arbeidet med ny fellesavtale og nye særavtaler for perioden 2016 til 2025. Se lenger
ned.
Knarberg Båtforening ved styrets leder har tatt på seg lederjobben for Fellesrådet for 2014 og
15.
Til orientering har nå båtforeningene i Arås, Tenvik, og Buerstad meldt seg inn i Kongelig
Norske Båtforening (KBBF). I tillegg er det forventet at også Teie Båtforening melder seg
inn.
Ny avtale med Nøtterøy kommune
Det skal utarbeides og inngås ny fellesavtale mellom alle båtforeningene og Nøtterøy
kommune, og nye særavtaler mellom den enkelte båtforening og Nøtterøy kommune. De
ulike båtforeningene vil arbeide sammen om å få etablert disse avtalene. Det er også besluttet
i Fellesrådet at båtforeningene vil engasjere KNBF samt deres advokat-forbindelse til å delta i
arbeidet. Nye avtaler skal være på plass i løpet av annet halvår 2015 med virkning fra
1/1/2016.
I de kommende forhandlingene vil Nøtterøy kommune være opptatt av følgende:
- å oppdatere den enkelte leieavtale iht. eventuelle reguleringsplan for området.
- å gjøre ordningen med Fellesrådet bedre.
- å klargjøre ansvar for ivaretakelse av allmennhetens tilgang til havnene. Dette er både
politisk viktig og viktig for båtforeningene mht. å avklare eventuelle økte kostnader.
Allmennhetens tilgang var en forutsetning for inngåelse av avtalen i 2006, og samtidig må
båtforeningenes sikkerhet og økonomi ivaretas.
- å bedre HMS-oppfølgingingen. HMS-ansvar tilfaller den enkelte båtforening for
respektivt havneanlegg jf. hovedavtalens punkt 4.2. Fellesrådet skal ta ansvar for å få til
et samarbeid om felles HMS-mal.
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-

-

å tydeliggjøre vedlikeholdsansvaret. I følge hovedavtalens punkt 4.2 har den enkelte
båtforening drifts- og vedlikeholdsansvar. Båtforeningen har ansvar for alminnelig
vedlikehold og reparasjoner av respektive leieobjekter (herunder landareal, alle tekniske
anlegg inkludert ledninger/anlegg for fremføring av strøm og vann innenfor leieobjektets
avgrensning). Knarberg Båtforening ønsker at vedlikeholdsansvaret presiseres i avtalen
med kommunen. Videre må det avklares eventuell tilpasning av vedlikeholdsplikten når
tilgjengeligheten for allmennheten medfører økt slitasje.
å ivareta miljøansvaret. De nye avtalene vil være konkrete på båtforeningenes ansvar når
det gjelder miljø.

Arbeidet med ny avtale pågår og vil fortsette gjennom hele 2015. Ny avtale skal gjelde fra 1.
januar 2016.
Ny IT-løsning
Det er besluttet i Fellesrådet at båtforeningene i Knarberg, Teie og Arås går sammen for å
anbefale felles ny IT-løsning for administrasjon av båtforeningene. Varamedlem til styret,
Lill Lerbæk, er ansvarlig for dette arbeidet for Knarberg Båtforening.
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 sesongplasser og jolleplasser.
Styret arbeider aktivt med å forenkle administrasjonen og rutinene i Knarberg Båtforening.
Dette er viktig for å kunne gi et bedre servicenivå for foreningens medlemmer og for søkere
om båtplass. Dette arbeidet pågår kontinuerlig.
I løpet av 2014 ble det ferdigstilt nye internett-sider for Knarberg Båtforening
(www.knarberg.com). De nye sidene er lettere å bruke og finne frem i, samt lettere å
oppdatere med ny informasjon. Styret bruker nettsidene aktivt for å dele informasjon.
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Styret gir en stor takk til medlem Pål A. S. Karlsen som har vært ansvarlig for utviklingen av
de ny nettsidene, og som også har påtatt seg et fortløpende vedlikeholdsansvar. Det er en
ambisjon om at ny IT-løsning for medlemshåndtering og drift kan integreres med internettløsningen, men det avhenger av hvilken/hvilke medlemsløsninger som er tilgjengelige i
markedet.
Reglement for Knarberg Båtforening, prisliste 2015 og alle skjemaer er oppdatert for året.
Instrukser for vakthold og bruk av kran skal revideres. HMS-planer er under oppdatering.
Det samme er planer for miljøhåndtering. Alle båtforeninger skal fra 2015 rapportere avfallog miljøhåndtering til Nøtterøy Kommune – «Avfallsplan for småbåthavner». Kommunen
skal i henhold til forurensingsforskriftens § 20 utarbeide en felles avfallsplan for sine
småbåthavner og private havner som hovedsakelig mottar avfall fra fritidsbåter i kommunen.
Formålet med avfallsplanen er å verne det ytre miljø ved å sikre tilfredsstillende løsninger for
at avfall fra småbåter / lystbåter blir levert til mottaksordning i havnene. Avfallsplanen skal
oversendes fra kommunen til fylkesmannen for godkjennelse. Avfallsplanen skal vise
hvordan avfallet skal håndteres på bakgrunn av forventet avfallsmengder og type avfall levert
fra fritidsbåtene.
Foreningen har ansvarsforsikring som ble tegnet sommeren 2011, og som dekker ansvaret for
styret og formuesdekningsansvar med inntil kr 10 millioner.

Brygge- og havneanlegget
Vedlikehold – mindre oppgraderinger - kontroll
KBF har serviceavtale for bryggeanlegget med Telebryggen. Det ble ikke gjennomført
inspeksjon av anlegget med dykkere i 2014.
Det er gjennomført flere service- og
vedlikeholdsoppgaver det siste året, deriblant:
- Pir 7 - ny leider er reparert og montert
- Ny kompressor er montert i forbindelse med boblehavn. Nå er det to kompressorer i
båthavna.
- Trukket kabel og satt opp fundament til ny lysmast mellom hovedvei og båtforeningens
lokale i forbindelse med at det var for lite lys ved plassene til vinteropplag. Lysmast vil bli
montert ferdig i løpet av mars.
- Alle nummerskilt på bryggene er sjekket, og de som var ødelagt eller fjernet er skiftet.
- Miljøcontainer (batteri, olje og farlig avfall) og bedre merking av havna og merking av
kran er på plass.
- Avgiftskasse til utsett av båter kom på plass i 2014. Innkommet beløp er langt over
forventet.
- Strøm til alle pirene og havna er sjekket av Nils Stensholt. Sist sjekket i november 2014.
Neste kontroll er i mai 2015.
- Beskyttelsesdeksel over kran er montert på kranarm for beskyttelse av kranmotor og
elektriske komponenter.
- Fortløpende vedlikehold på alle pirene. Det er nå kun reparasjon av pirene 8 og 9 som
gjenstår. Disse skal repareres i løpet av våren.
Det elektriske anlegget og installasjoner i Knarberg Båtforening gjennomgås og kontrolleres
hvert år av sakkyndig som beskrevet over. Det bemerkes fra kontrollen at en del båteiere kan
beskytte skjøteledningen til båten bedre slik at disse ikke skades. Videre må båteiere være
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flinkere til å ha godkjent kabel fra båt til brygge. (Kvadratet på kabler er i visse tilfeller under
godkjent mål).
I sum er det også i 2014 utført betydelige vedlikeholdsarbeid – 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 også i år gi en særskilt takk til Jan
Krogh, Thor Walter Hansen, Finn Johansen, Sven K. Hansen og Willy Johansen - for god,
betydelig og målrettet innsats. Styret vil også i år takke Nils Stensholt som har tatt på seg
ansvaret for kontroll av elektriske installasjoner i havna.
Oppgaver i 2015
Blant oppgavene som skal utføres i 2015 er:
- Utbedring og reparasjon av pir 8 og 9.
- Vedlikehold og reparasjon av bygningsmassen.
- Begrense sprut på pir 1.
- Løpende vedlikehold som skru på plass løse planker, etterse leidere og livbøyer m.m.
- Vurdering av løsning for tilbud om opplag for kajakker.
- Etablering av trådløst nett i havna.
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.
Årsmøtet i 2013 ga sin tilslutning til styrets forslag til oppretting/utbedring av området (basert
på forslag fra Grunnteknikk AS) og til økonomisk ramme. Arbeidet med dette pågår og
planlegges utført i to omganger. Det henvises til årsberetningen for 2013 for detaljer.
Multiconsult AS er engasjert videre til å bistå Knarberg Båtforening i arbeidet.
Miljø
Det er kommet, og vil komme ytterligere strenge, krav til miljøarbeid i båtforeninger. Enkelte
båtforeninger på Nøtterøy har nå hatt tilsyn, og fått pålegg om utbedringer etter dette. KBF
setter økt fokus på miljøarbeid fremover, og har i 2014 åpnet miljøstasjonen (containeren for
miljøavfall). Vi må blant annet være forberedt på krav til spyleplass og oppsamling av avfall
i forbindelse med båtpuss. KNBF har et aktivt miljøarbeid, og KBF vil trekke på dem for å
få veiledning i etablering av nødvendige tiltak.
Påpekninger fra driften
Styret vil påpeke følgende:
- Båteiere som har båt i vinteropplag må bli flinkere til å gi tilbakemelding ved tilkobling
av strøm. (Det er en liten økning fra sesongen 2013/14 i strømforbruk).
- Båteiere må være flinke til å sjekke båtene på høsten når dårlig vær setter inn. Vi har i år
reddet to båter fra havari. En båt har vært dårlig fortøyd med det resultat at den har skadet
nabobåten.
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Økonomi
Nøtterøy kommune
Arbeidet med utestående forhold med Nøtterøy kommune; søknaden om støtte til asfaltering
og oppmerking av deler av området i havna, samt en samarbeids- /forvaltningsavtale om
pumpehuset og samarbeidet om Megin-båtene fortsetter, og håndteres i forbindelse med
inngåelse av ny særavtale mellom Nøtterøy Kommune og Knarberg Båtforening.
Refusjon merverdiavgift
Kongelig Norske Båtforening (KNBF) og medlemsforeningene har fått tildelingsbrev fra
Lotteri- og Stiftelsestilsynet (LST) om at man for 2014 mottar momskompensasjon som er
høyere enn for 2013. Det er ny rekord. 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. For 2013 var
refusjonen kr 47.000. For 2014 er refusjonen i overkant av ca. kr 55.000.
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 2014.
Driften 2014
Se Sak 5 for fullstendig resultatregnskap for 2014 og balanse pr. 31/12/2014.
Båtforeningen har i 2013 hatt inntekter på kr 1.922.971 som er høyere enn budsjettert. Det er
serviceinntekter og andre inntekter som er høyere enn budsjettert. Inntektsfordelingen er vist
i nedenstående tabell.
Inntektsfordeling 2014
Type
Kranhiv (*)
Gjesteplasser
Jolleplasser
Leieinntekter
Kontingenter
Passive medlemmer
Leie sommerplasser
Serviceinntekter

Konto
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114

Beløp
32 600
13 650
11 200
1 470 125
94 250
32 500
103 600
47 465

Stk pris (snitt)
250
150
400
1250
250
250
5 453

Søknadsinntekter
Opplagsinntekter
Rampeinntekter
Kommunal støtte
Andre inntekter

3115
3118
3119
3120
3600

4 600
33 000
16 150
7 000
56 411

200
892
50

Antall
130
91
28
1176,1
377
130
19

23
37
323

Type
Kranhiv (kr 200 for 25 fot, kr 300 for 30 fot)
Gjestedøgn
Jolleplasser
Breddemeter
Antallet medlemmer
Søkere
Antallet sommerplasser
Strømleie, refusjon Vesar, gebyr ved
skifte plass, gebyr opplag, brannvesen,
Antallet opplagsplasser
Antallet utsett rampe
Støtte til vask toaletter
Mva-refusjon, grasrotandel

(*) Beløp til den som gjør kranhivet er utenom (kr 150)

For enkelte av inntektstypene er det beregnet antallet av en tjeneste. For eksempel er det et
estimat på 130 kranhiv. Det er ca. 91 gjestedøgn og 323 utsett med bruk av rampe (som er
betalt). Inntekter for bruk av rampe er ny for 2014, og utgjør nå halvparten av inntektene fra
bruk av krana. Leie for sesongplasser ble satt opp for 2014 til kr 1650 pr. breddemeter som
er kr 400 høyere pr. breddemeter enn det medlemmene betaler. I tillegg betaler leiere av
sesongplasser kr 500 i gebyr og medlemskontingent. Mange oppfattet prisen pr. breddemeter
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for sesongleie som høyt og takket nei til tilbud. Senere i sesongen (fra medio juni) ble prisen
pr. breddemeter for sesongleie redusert noe.
Styret er fornøyd med at prinsippet med å betale for tjenester den enkelte bruker blir mer og
mer etablert.
Samlede driftskostnader er kr 755.387 mot budsjettert kr 959.000, med andre ord kr 203.613
lavere enn budsjettet. Følgende poster kommenteres:
- Strøm/kommunale avgifter: Det er innført tiltak for å begrense strømforbruket, og for å
sørge for at de som bruker strøm også betaler for det. Dette har gitt reduserte
strømkostnader.
- Rep/vedlikehold: Det er lave kostnader til reparasjon og vedlikehold i 2014, og kr 166.429
lavere enn budsjettert. Det skyldes at flere litt større oppgaver ikke er igangsatt eller
gjennomført i 2014.
- Honorar/styre/regnskap/oppsynsmann: Denne er lavere enn budsjettert. Honoraret for
hvert styremedlem er økt til kr 4.000 pr. medlem. Det skilles ikke på styrets leder,
styremedlemmer og varamedlem. Grensen for hva man kan motta skattefritt for arbeid for
frivillige organisasjoner er kr 8.000 (økt fra 2015).
- Årsmøtekostnader/andre kostnader: Årsmøtekostnader og andre kostnader er noe lavere
enn budsjettert.
Samlede avskrivninger er kr 593.140 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.
Avskrivninger i 2014 og balanseførte verdier

Klubbhus
Bryggeanlegg
Miljøcontainer
Kranfundament/rampe
Kran
Totalt
Varelager
Sum anleggsmidler

Akkumulerte
2014 avskrivninger
13 995
111 960
533 595
3 494 708
3 737
26 159
20 017
60 051
21 797
56 025
593 141
3 748 903

Balanseførte
verdier
349 876
13 398 749
37 372
600 498
545 955
14 932 450

Netto
balanseførte
verdier
31/12/14
237 916
9 904 041
11 213
540 447
489 930
11 183 547
23 786
11 207 333

Andel
2,1 %
88,6 %
0,1 %
4,8 %
4,4 %
100,0 %

Samlede anleggsmidler i Knarberg Båtforening er balanseført til kr 11.183.547 pr.
31/12/2014. I tillegg kommer varelageret på kr 23.786. I hovedsak består varelageret av
fenderlister. Det er ikke gjort telling av varelageret, så verdien kan være noe lavere. Av
KBFs eiendeler er de største postene er bryggeanlegget som utgjør 89 % av de samlede
verdiene. Se tabellen over.
Bankinnskudd/kasse er kr 2.392.170. Samlede eiendeler er kr 13.691.200.
Rentekostnadene er lavere enn budsjettert, renteinntektene er høyere enn budsjettert, og netto
finansresultat er følgelig tilsvarende bedre. Årets finansresultat er minus kr 135.956 mot
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budsjettert negativt resultat med kr 170.000, dvs. et resultat som er totalt kr 34.044 bedre enn
budsjett.
Årets resultat er kr 438.488 mot budsjettert kr 128.000. Det er med andre ord et
årsresultat som er kr 310.488 bedre enn budsjettert.
Fordelingen av inntektene er som vist i nedenstående tabell. For 2014 utgjør samlede
kostnader kr 755.387, som utgjør ca. 39 %. Overskuddet er 23 %. Øvrige er avskrivninger og
netto finans.
Fordeling av inntekter 2014
2014
340 358
33 571
93 000
47 417
43 440
197 601
593 140
135 956
438 488
1 922 971

Leie areal NK
Rep&vedlikehold
Honorarer
Forsikringer
KNBF
Andre driftskostnader
Avskrivninger
Netto finans
Overskudd
Totalt

Eiendelene er finansiert med egenkapital på kr 1.189.466, langsiktig lån i Nøtterøy Sparebank
kr 4.189.904 og rentefritt lån fra medlemmer med kr 8.283.330. Leverandørgjelden ved
årsskiftet var kr 0, og annen gjeld var kr 28.500.
Utviklingen i egenkapitalen er som vist i tabellen under. Egenkapitalandelen er 8,69 %, som
er en vekst fra 2013 tilsvarende resultatet i 2014 (på kr 438.488). Styret er fornøyd med at
uttrykt målsetting (fra forrige årsmøte) om en egenkapital over kr 1 million er etablert, og at
egenkapitalprosenten er mot 10 %. Oppnås budsjettet for 2015 vil egenkapitalprosenten være
ca. 10 % .
Egenkapitalutvikling 2011-2014, og 2015B
31.12.2011
1 116 010
13 831 201
8,07 %

Egenkapital
Total balanse
Egenkapital %

31.12.2012
839 964
13 443 497
6,25 %

31.12.2013
750 978
13 255 444
5,67 %

31.12.2014
1 189 466
13 691 200
8,69 %

Lånet i banken er nedbetalt med kr 187.901 i 2014. Restgjeld er kr 4.189.904.
Nedbetaling på lån i Nøtterøy Sparebank

Nedbetaling

2012
204 214
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Likviditet
Driften i Knarberg båtforening leverte i 2014 et resultat før avskrivninger på kr 1.167.584.
Netto rentekostnader (renteinntekter fratrukket rentekostnader) er minus kr 125.956,-. Det ble
betalt avdrag på bryggelånet med kr 187.901 i 2014. I sum gir dette en netto likviditetstilgang
fra driften i 2014 på kr 843.727. Detaljene er vist i tabellen under.
Netto likviditetstilgang fra driften 2011-2014 (*)
Resultat før avskrivninger
Netto finans
Betaling av avdrag på bryggelån
Netto likviditetstilgang drift 2011 -2014
(*) Økt lån fra medlemmene er holdt utenfor
(*) Lån fra medlemmene
Herav økning i lån (pga. direkte og ikke fra kommunen)
Akkumulert i perioden 2011-2014; lån medlemmer

2011
kr 732 789
-kr 201 473
-kr 189 585
kr 341 731

2012
kr 477 118
-kr 169 390
-kr 204 214
kr 103 514

2013
kr 668 622
-kr 164 466
-kr 193 563
kr 310 593

2014
kr 1 167 584
-kr 135 956
-kr 187 901
kr 843 727

7 832 880
248 950
699 400

7 924 480
91 600

8 090 280
165 800

8 283 330
193 050

Det er også slik at andelen lån fra medlemmer med leierett øker for hvert år. Ved utgangen av
2014 var samlet lån kr 8.283.330, som er en økning på kr 193.050 fra året før. Økningen
skyldes at KBF får inn nye medlemmer som betaler lån direkte til Knarberg Båtforening, og at
disse erstatter medlemmer som tidligere hadde betalt innskudd til Nøtterøy kommune. Totalt
er sum lån fra medlemmer økt med ca. kr 700.000 i perioden fra 2011 til 2014.
Det presiseres at KBFs investeringer i perioden (som er balanseførte, f.eks. til ny kran) ikke er
tatt hensyn til i dette likviditetsoppsettet.
Det er videre satt opp en enkel samlet likviditetsoversikt i tabellen nedenfor. Her er det satt
opp bankinnskuddet pr. 31/12/14, 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. kr 2.500.000 ved årsskiftet før nytt låneopptak (innenfor
bevilgede lånefasiliteter). Legger man tidligere bevilgede lånerammer er samlet tilgjengelig
likviditet ca. 4.200.000. Detaljene er vist i tabellen under.
Netto likviditet ved årsskiftet 31/12/2014 - ESTIMAT (*)
Bankinnskudd og kasse
Til gode av medlemmer/påløpne inntekter
Ledige plasser (innskudd snittberegning)
Andre fordringer
- Leverandørgjeld
- Annen gjeld
Total likviditet ekskl. låneopptak

2011
kr 980 666
kr 153 130
kr 127 500
kr 21 758
kr -36 249
kr -70 480
kr 1 176 325

2012
kr 989 001
kr 22 560
kr 178 500
kr 10 000
kr -90 685
kr -17 000
kr 1 092 376

2013
kr 1 368 429
kr 65 560
kr 102 000
kr 0
kr -9 381
kr -27 000
kr 1 499 608

2014
kr 2 398 623
kr 63 850
kr 80 000
kr 0
kr 0
kr -28 500
kr 2 513 973

Ubenyttet lånefasiliteter (bryggelån)
Ubenyttet lån til kran (60% av bevilget låneramme)
Total likviditetstilgang med andel av ramme

kr 662 630
kr 600 000
kr 2 438 955

kr 662 630
kr 600 000
kr 2 355 006

kr 662 630
kr 600 000
kr 2 762 238

kr 662 630
kr 600 000
kr 3 776 603

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

kr 400 000
kr 2 838 955

kr 400 000
kr 2 755 006

kr 400 000
kr 3 162 238

kr 400 000
kr 4 176 603

(*) Forskuddsbetalte kostnader er holdt utenfor

15 860

65 078

20 981

21 394
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I og med at de siste utbedringene og vedlikeholdet av anlegget har vært utsatt, og Knarberg
Båtforening i perioden har bygget opp likviditet, så vil disse oppgavene gjøres med
tilgjengelig likviditet. Det vil ikke være nødvendig å benytte bevilgede lånerammer.

Takk for innsatsen i 2014 til alle som har bidratt
Til slutt vil vi gi en stor takk til de som har deltatt på dugnader i havna i 2014, 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, 18. mars 2015
Styret
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Sak 5: Revidert regnskap 2014

Året resultat er kr 438.488. Se sak 4 for kommentarer til regnskapet og
balansen.
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Regnskap og balanse for 2014 er revidert og vedtatt av styret i Knarberg
Båtforening 18. mars 2015.
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Sak 6: Fastsetting av kontingent, leiepris og rentefritt lån fra medlemmer
med leierett
Saksfremlegg og forslag til vedtak
Årsmøtet i 2014 besluttet på anbefaling fra styret å øke medlemskontingenten fra kr 210 til kr
250 pr. år. Leieprisen pr. breddemeter pr. år ble besluttet økt med kr 150 fra kr 1.100 til kr
1.250 gjeldende fra og med året 2014. Størrelsen på rentefritt lån fra medlemmene ble holdt
uendret. Økningen i leieinntekter gir kr 180-190.000 i økte inntekter pr. år for foreningen.
Nåværende nivåer på rentefritt lån, medlemskontingent og leie er iht. tidligere anbefalinger
fra styret, og styret ser ikke behov for å gjøre endringer for 2015.
Forslag til vedtak:
Det gjøres ingen endringer i størrelsen på rentefritt lån pr. breddemeter for fast båtplass,
medlemskontingent eller leiepris pr. breddemeter.

Sak 7: Innkomne forslag
Styret har ikke mottatt forslag fra medlemmene pr. 18. mars 2015.
Styret har ingen forslag for beslutninger.
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Sak 8: Budsjett 2015
Saksfremlegg og forslag til vedtak
Innledning – rammer og ambisjoner
I 2014 ble inntektene økt for å sikre et positivt årsresultat og styrking av egenkapitalen. Det
var etter år med negative årsresultat. Videre ble det redegjort for nødvendigheten av å
nedbetale eksisterende banklån og samtidig bygge en solid banklikviditet i løpet av
bryggeanleggets avskrivningsperiode. Det er nødvendig for å kunne investere i nytt
bryggeanlegg etter nåværende anleggets antatte levetid. Oppdatert etter 2014 gjelder
følgende:
Bryggeanlegget har en regnskapsmessig levetid på 25 år. Det ble anskaffet i 2008 og er
ferdig avskrevet i år 2034. Da må foreningen være gjeldfri og ha et bankinnskudd som kan
benyttes til investering i nytt anlegg i kombinasjon med et ev. nytt banklån. Følgende tabell
oppsummerer ønsket minimum likviditetsutvikling:
Utvikling frem til år 2033 - etablering av ny likviditet
Beløp
Kommentar
Bankinnskudd pr. mars 2014
-2 450 000
Banklån 31/12/14 nedbetales
4 189 904 Nedbetales på 8 til 10 år, til 2023-2024
Utbedring av sjøkant
1 300 000 Vedtatt ramme
Oppbygging av bankinnskudd -minium
6 000 000 Etablering av likviditet 8-10 år, til 2034
Nødvendig likviditet i perioden
9 039 904 Total likviditetstilgang i perioden
Antallet år
Nødvendig likviditetstilgang

19 Fra 2015 til 2034
475 784 hvert år fra driften (ned fra TNOK 517 i fjor).
600 000 hvert år ved økning til krav om bankinnskudd til MNOK 8

I henhold til dette oppsettet over må driften bidra med ca. kr 9.000.000 i tilgjengelig likviditet
i perioden frem til 2034. Det betyr ca. kr 475.000 hvert år i nødvendig likviditet fra driften.
Da vil lånet være nedbetalt til årene 2023-24 og det vil være 8 til 10 år å etablere en
overskuddslikviditet på kr 6.000.000 (for investering i nytt bryggeanlegg). Dersom kravet er
at det skal være et bankinnskudd på MNOK 8 er det nødvendig med en årlig likviditetstilgang
på kr 600.000.
Det er selvsagt flere faktorer som påvirker evnen til sparing over en så lang periode:
- økte krav til miljø og miljøutbedringer (kostnadsøkning)
- utbedringer som følge KBFs totale ansvar for området, for eksempel vedlikehold av veien
inn til kommunebrygga (kostnadsøkning)
- høye/høyere reparasjonskostnader/vedlikehold på grunn av eldre anlegg (kostnadsøkning)
- høye/høyere reparasjonskostnader/vedlikehold på grunn av krevende vintre
(kostnadsøkning)
- bedre innkjøp (kostnadsreduksjon)
- høyere renter (høyere finanskostnader)
- lavere rentekostnader etter hvert som lånet nedbetales gir ytterligere overskudd og
kapitaloppbygging (lavere finanskostnader)
- osv.
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Budsjettforslag 2015
Budsjettforslaget for 2014 videreføres for 2015.
Samlede leieinntekter er budsjettert til kr 1.485.000. Kontingentene økes og det gjør også de
passive kontingenter (som blant annet er søkere til båtplass). Alle inntektselementene fra
2014 er lagt inn og budsjettert, som årlig medlemskontingent fra søkere, inntekter fra båtutsett
på rampe osv. Samlede inntekter er budsjettert til kr 1.857.000. Det er noe under de faktiske
inntektene i 2014.

Leieinntekter
Kontingenter
Passive kontingenter
Service Inntekter
Andre inntekter
Kommunal støtte
Totale inntekter

Regnskap
2012
1 208 000
79 120
168 334
73 642
7 000
1 536 096

Regnskap
2013
1 297 330
82 930
179 818
47 001
7 000
1 614 079

Budsjett
2014
1 485 000
100 000
25 000
200 000
40 000
7 000
1 857 000

Regnskap
2014
1 470 125
94250
32500
262 265
56 831
7 000
1 922 971

Budsjett
2015
1 485 000
100 000
25 000
200 000
40 000
7 000
1 857 000

Leien til Nøtterøy kommune er budsjettert til kr 340.000. Renhold og container er lagt inn
med kr 40.000. Vi må forvente økte kostnader til renhold og miljø/miljøstasjon.
Strøm/kommunale avgifter er lagt inn med kr 70.000.
Leie areal NK
Renhold/container
Strøm/kom. avgifter
Servicekostnader
Kurs
Rekvisita/utstyr
Rep&vedlikehold
Utg. Skade kran
Honorar/styre/regnskap/
Administrasjonskostnader
Møte/sosiale kostnader
Kontingent KNBF
Forsikringer
Årsmøtekostnader
Andre kostnader
Tap på krav
Driftskostnader

328 767
23 712
55 158
43 200
6 000
29 986
335 150
22 781
71 463
23 950
11 738
41 280
44 809
6 290
14 694
1 058 978

332 295
36 112
69 589
13 961
9 322
241 977
9 381
76 950
21 552
10 943
41 280
46 674
8 271
6 940
20 210
945 457

340 000
40 000
70 000
20 000
5 000
10 000
200 000
125 000
25 000
10 000
44 000
50 000
10 000
10 000
959 000

340 358
41 150
41 133
37 327
20 975
33 571
93 000
33 455
11 683
43 440
47 417
7 204
4 674
755 387

340 000
40 000
70 000
20 000
5 000
10 000
200 000
125 000
25 000
10 000
44 000
50 000
10 000
10 000
959 000

Reparasjon og vedlikehold vil øke i 2015 i forhold til 2014, og er budsjettert med kr 200.000.
Denne posten kan øke vesentlig dersom hele eller deler av oppretting og vedlikeholdet av
sjøkanten blir tatt over driften og ikke balanseført.
Posten honorar/styre/regnskap er økt med kr 30.000 for å kunne ha mulighet til lønne
personer med ansvar i havna.
Kontingent KNBF og forsikringer er budsjettert cirka
tilsvarende faktiske kostnader i 2014. Årsmøtekostnader og Andre kostnader (uspesifisert) er
hver lagt inn med kr 10.000. Budsjetterte driftskostnader totalt er kr 959.000, noe som er en
sterk økning fra 2014, men kun en svak økning fra 2013. Og ca. kr 100.000 lavere enn de
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faktiske kostnadene i 2012 hvor det var høyere reparasjons- og vedlikeholdskostnader (bl.a.
på grunn av reparasjoner av bryggene).
Regnskap
2012
Resultat før avskrivninger

Regnskap
2013

Budsjett
2014

Regnskap
2014

Budsjett
2015

477 118

668 622

898 000

1 167 584

898 000

Avskrivninger
Resultat etter avskrivninger

583 774
-106 656

593 140
75 482

600 000
298 000

593 140
574 444

600 000
298 000

Renteinntekter
Rentekostnader
Finansresultat

15 503
184 883
-169 380

14 649
179 117
-164 468

15 000
185 000
-170 000

45 007
180 963
-135 956

15 000
185 000
-170 000

Årets resultat

-276 036

-88 986

128 000

438 488

128 000

Resultat før avskrivninger er kr 898.000. Avskrivninger er satt til kr 600.000. Resultat etter
avskrivning er positivt med kr 298.000. Netto finans er budsjetter til minus kr 170.000, en
post som kommer til å bli noe bedre. Det er i budsjettet for 2015 ikke er lagt opp til økt
låneopptak.
Ytterligere vedlikehold av sjøkant vil håndteres innenfor tilgjengelig
bankinnskudd. Årets resultat er budsjettert til pluss kr 128.000.
Likviditetstilgang
Knarberg Båtforening får med det fremlagte budsjettet et driftsoverskudd på kr 298.000. Det
er et regnskapsmessig overskudd som er resultatet etter at årets avskrivninger på bygg,
bryggeanlegg, miljøcontainer og kran er tatt hensyn til. Budsjettet gir en likviditetstilgang
basert på driften i foreningen i løpet av 2014 på kr 528.000. Dette tallet er fremkommet slik:
Netto likviditetstilgang fra driften 2011-2014 (*) og 2015B
Resultat før avskrivninger
Netto finans
Betaling av avdrag på bryggelån
Netto likviditetstilgang drift 2011 -2014 og budsjett 2015
(*) Økt lån fra medlemmene er holdt utenfor

2011
kr 732 789
-kr 201 473
-kr 189 585
kr 341 731

2012
kr 477 118
-kr 169 390
-kr 204 214
kr 103 514

2013
kr 668 622
-kr 164 466
-kr 193 563
kr 310 593

2014
kr 1 167 584
-kr 135 956
-kr 187 901
kr 843 727

2015B
kr 898 000
-kr 170 000
-kr 200 000
kr 528 000

(*) Lån fra medlemmer med leierett
7 832 880
7 924 480
8 090 280
8 283 330
Herav økning i lån (pga. direkte og ikke kommunen)
248 950
91 600
165 800
193 050
Tallene for 2015 er estimat. Endringene skjer ved oppsigelser og ny fordeling av plass og ved arv.
Lån kommer da direkte til KBF og ikke via kommunen.
Estimert likviditetstilgang

8 350 000
66 670

kr 594 670

Styret arbeider også med reduksjon av kostnader så langt det er mulig. Det kan være ved
endring av tjenestetilbudet eller ved inngåelse av bedre avtaler, for eksempel som et resultat
av samordning med andre båthavner på Nøtterøy og ved å benytte oss av tilbudene fra KNBF.

Forslag til budsjett for 2015 oppsummert er vist på neste side, kolonnen lengst til høyre.
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Budsjett KBF 2015
Leieinntekter
Kontingenter
Passive kontingenter
Service Inntekter
Andre inntekter
Kommunal støtte
Totale inntekter

Regnskap
2012

Regnskap
2013

Budsjett
2014

Regnskap
2014

Budsjett
2015

1 208 000
79 120
168 334
73 642
7 000
1 536 096

1 297 330
82 930
179 818
47 001
7 000
1 614 079

1 485 000
100 000
25 000
200 000
40 000
7 000
1 857 000

1 470 125
94250
32500
262 265
56 831
7 000
1 922 971

1 485 000
100 000
25 000
200 000
40 000
7 000
1 857 000

328 767
23 712
55 158
43 200
6 000
29 986
335 150
22 781
71 463
23 950
11 738
41 280
44 809
6 290
14 694

340 000
40 000
70 000
20 000
5 000
10 000
200 000
125 000
25 000
10 000
44 000
50 000
10 000
10 000

340 000
40 000
70 000
20 000
5 000
10 000
200 000
125 000
25 000
10 000
44 000
50 000
10 000
10 000

959 000

340 358
41 150
41 133
37 327
20 975
33 571
93 000
33 455
11 683
43 440
47 417
7 204
4 674
755 387

Leie areal NK
Renhold/container
Strøm/kom. avgifter
Servicekostnader
Kurs
Rekvisita/utstyr
Rep&vedlikehold
Utg. Skade kran
Honorar/styre/regnskap/
Administrasjonskostnader
Møte/sosiale kostnader
Kontingent KNBF
Forsikringer
Årsmøtekostnader
Andre kostnader
Tap på krav
Driftskostnader

1 058 978

332 295
36 112
69 589
13 961
9 322
241 977
9 381
76 950
21 552
10 943
41 280
46 674
8 271
6 940
20 210
945 457

Resultat før avskrivninger

477 118

668 622

898 000

1 167 584

898 000

Avskrivninger
Resultat etter avskrivninger

583 774
-106 656

593 140
75 482

600 000
298 000

593 140
574 444

600 000
298 000

Renteinntekter
Rentekostnader
Finansresultat

15 503
184 883
-169 380

14 649
179 117
-164 468

15 000
185 000
-170 000

45 007
180 963
-135 956

15 000
185 000
-170 000

Årets resultat

-276 036

-88 986

128 000

438 488

128 000
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Sak 9: Valg
Saksfremlegg og forslag til vedtak
Styret har dato mottatt følgende e-post fra valgkomitéen, datert 15/3/2015:

KNARBERG BÅTFORENING
Valgkomiteens innstilling.
Årsmøte 2015 – Valg
Valgkomiteens innstilling.
Valgkomiteen, bestående av: Henning Aasberg Andreassen, Erik Virik Fusdahl og Terje
Fuglevik har følgende innstilling til nytt styre:
Nestleder:

Per Andersskog

(for 2 år)

Sekretær:

Helge Karlsen

(for 2 år)

Styremedlem: Jan Stalsberg

(for 2 år)

Revisor:

(for 1 år)

Valgkomite:

Frede Norheim
NN

(for 2 år)

Alle kandidater har på forhånd sagt seg villige til å la seg velge.
Valgkomiteen
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