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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 25. mars 2015. På
dette møtet ble følgende valgt til styret for de to neste årene; gjenvalg av nestleder Per
Andersskog, gjenvalg av sekretær Helge Karlsen, og gjenvalg av styremedlem Jan Stalsberg.
Frede Norheim ble valgt som revisor for ett år. Terje Fuglevik ble valgt som leder av
valgkomiteen for to år. Bjørnar Olsen 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
Varamedlem:
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
Rengjøring og vaktsjef:
Roar Skagen
Sistnevnte har som vaktsjef hatt ansvaret for gjennomføring av båtvaktene.
Valgkomitéen i perioden:
Valgkomité leder: Terje Fuglevik
Valgkomité: Bjørnar Olsen
Valgkomité: Erik Fusdahl
Det har i perioden vært avholdt 10 styremøter (6 møter i 2015 og 4 i 2016).
Det ble avholdt medlemsmøte torsdag 26. november 2015 i tråd med foreningens årsplan.
Møtet ble avholdt i Tønsberg Seilforenings lokaler på Fjærholmen, og ca. 40 medlemmer var
til stede på møtet. Møtet ble denne gangen benyttet utelukkende til forhold vedrørende
Knarberg Båtforening, og det var ingen ekstern foredragsholder. Følgende temaer ble
gjennomgått: 1. Hovedavtalen og særavtalen med Nøtterøy Kommune med vekt på særskilte
forhold i hovedavtalen. 2. Vedlikehold av havneanlegget og arbeidet som skal utføres med
oppretting av sjøkanten og parkeringsanlegget, og avtalen med Nøtterøy Kommune om
kostnadsdeling. 3. Driftsendringer mht. parkering, innkreving og rutiner, samt datasystem.
Medlemsmøtet ble avsluttet med en enkel servering i god tradisjon.
Hovedoppgavene i det siste året utover ordinære driftsoppgaver, har vært tre; 1) forberede
ferdigstilling av havneanlegget mht. utredninger, innhenting av tilbud, planlegging av
gjennomføring, og gjennomføring av hoveddelen av prosjektet. 2) Ny hovedavtalen med
Nøtterøy kommune i samarbeid med øvrige tidligere kommunale båthavner på Nøtterøy.
Samt ny særavtale for Knarberg båtforening. 3) Utredning av nytt dataløsning for drift av
båtforeningen.
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Arbeidet med ny hovedavtale og ny særavtale har vist seg å være langt mer omfattende og
krevende enn først antatt. Arbeidet med ny avtale fortsetter i 2016.
Arbeidet med oppdatering av medlems- og søkerregisteret, og arbeidet med plassbytte og
fordeling er en viktig del av foreningens arbeid. Totalt er det medgått 240 timer til dette
arbeidet alene i siste sesong. Til administrasjon og utføring av driftsoppgaver fra styret er det
medgått ca. 400 timer. I tillegg er det et utvalg av generelle vedlikeholdsoppgaver og
utbedringer som er gjennomført, og som kommer i tillegg.
Styret deltar aktivt i Kongelig Norsk Båtforbunds avdeling Øst, og sekretær Helge Karlsen i
Knarberg Båtforening er valgt som varamedlem til styret i KNBF Øst. Knarberg Båtforening
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. KNBF er også tilgjengelig og delaktig som kompetansepartner i
arbeidet med ny avtale med Nøtterøy Kommune.
Styret er ikke kjent med at det har vært innbrudd i båter og tyverier i det siste året.

Medlemsregister og søkerliste
Medlemmer med båtplass
Totalt er det 374 plasser i havnen inklusive Megin-plassene. Antallet oppsigelser hvert år i
perioden 2009 til 2016 er vist grafisk nedenfor. Året 2014 var det året så langt med flest
oppsigelser, totalt 16. I 2015 var det seks oppsigelser. Hittil i 2016 er fem oppsigelser.

Antallet oppsigelser av
båtplass i Knarberg pr. år
i perioden 2009 til 2016
(pr. mars).

Oppsigelser varierer mellom 2,5 og 4 % av totalt antall båtplasser hvert år i perioden 2009 til
2016. Pr. primo april 2016 er det fem plasser som ikke er fordelt. De interne byttene er
gjennomført, og de ledige plasser er alle 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, og har
avdekket at noen medlemmer har flyttet ut av kommunen, og at disse må si fra seg båtplassen.
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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. Arbeidet med oppdatering av
medlemsregisteret fortsetter.
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 videreføres, og årets merke blir 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.
Søkerliste
Totalt antall søkere på ventelisten er nå i overkant av 100 – før fordeling av ledige plasser i
løpet av april 2016. 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 150
søkere. I 2015 ble det tatt ut 29 personer fra søkerlisten, og så langt i 2016 er det tatt ut 13
søkere. Fra og med 2014 innførte Knarberg Båtforening 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. Det er derfor nå langt bedre permanent kvalitet på søkerlisten. Dette gjør det også langt
lettere å administrere søkerlisten og å tildele plasser.
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. Av de 10 som fikk fast plass i 2015 så var det to som
hadde søkt fra 2009, fire som hadde søkt fra 2011, tre fra 2012 og en som hadde søkt så sent
som i 2014.
Søkerlisten har en fordeling med hensyn til kalenderår for mottak av søknaden som vist
nedenfor. I de senere årene har antallet nye søknader pr. år vært ca. 20 i gjennomsnitt.

Fordeling
av
antallet
søknader
på
båtplass
i
Knarberg pr. år i
perioden 2006 til
2016. Totalt er det i
overkant
av
søknader pr. mars
2016.
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Søkerlisten oppdateres og legges ut på KBFs internettside (www.knarberg.com) etter at årets
tildelinger av båtplass er gjennomført. Noen søkere har valgt å være anonyme, dvs. at de er
søkere om fast plass, men at de ikke ønsker navnet offentliggjort.
Søkerlisten og fordelingen av søkere fra hvert enkelt år utvikler seg selvsagt over tid. Figuren
under viser antallet søknader om båtplass for hvert av årene 2012, 2013, 2014 og 2015, og
hvordan fordelingen av antallet søknader pr. år har endret seg i denne perioden.
For eksempel viser figuren at vi i 2012 hadde 50 søknader fra 2008. Mens i 2015 har antallet
søknader fra 2008 blitt redusert til 13. I 2012 hadde vi 24 søknader om fast båtplass, mens
antallet søknader fra 2012 er i 2015 redusert til 8 (altså en tredjedel). Dette viser bare at noen
søknader ikke lenger er aktuelle for eksempel ved at søkeren har fått båtplass i Knarberg eller
i annen havn, eller at de på annen måte ikke lenger er aktuell som søker. Halvparten av de
som i 2016 har takket nei til å stå videre på søkerlisten har fått fast båtplass på Teie eller i
Arås.

Søknader om båtplass i Knarberg
Utviklingen over tid - status 2012, 13, 14 og 15
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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 2012.

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 fire 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 2016 er vist nedenstående figur.
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Antallet gjennomførte
bytte av båtplass hvert år i
perioden 2008 til 2016.
Det er flere og flere som
også bytter til mindre
båtplass.

Tildelinger
Det er cirka ti søkere hvert år som blir tildelt leierett til båtplass. Pr. mars 2016 er det nå fem
ledige båtplasser for fordeling i april 2016.

Tildelinger av båtplass i
Knarberg i perioden 2010
til 2016.

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 kr 500 for
en sesong.
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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 varierer for hvert år. I 2016 er
det så langt fem plasser for utleie. Søkere om fast plass har prioritet i køen for leie av
sesongplass.

Sesongplasser til leie
Knarberg hvert år
perioden 2010 til 2016.

i
i

Administrasjon og rutiner
Nye vedtekter
Det ble i 2014 utarbeidet nye fellesvedtekter for småbåtforeningene i Nøtterøy kommune som
frivillige organisasjoner. Knarberg Båtforening er registrert som forening/lag i Brønnøysundregistrene.
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.
Fellesrådet ble reaktivert i 2013, og hovedoppgaven er nå å utarbeide ny fellesavtale og nye
særavtaler for perioden 2016 til 2025 med Nøtterøy kommune. Knarberg Båtforening ved
styrets leder har tatt på seg lederjobben for Fellesrådet fra 2014.
Båtforeningene i Arås, Tenvik, Buerstad og Teie er nå også medlemmer av Kongelig Norske
Båtforening (KNBF).
Ny avtale med Nøtterøy kommune – hovedavtale og særavtale
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 arbeider sammen om å få etablert disse avtalene. Det er også besluttet i
Fellesrådet at båtforeningene engasjerer KNBF samt deres advokat-forbindelse til å delta i
arbeidet. Arbeidet med de nye avtalene er mer tidkrevende enn først antatt og arbeidet pågår
fremdeles. Det ble gitt en særskilt orientering om arbeidet på medlemsmøtet i november
2015.
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I arbeidet med nye avtaler er både Nøtterøy kommune og båtforeningene opptatt av:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

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-oppfølgingen. 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.
å tydeliggjøre vedlikeholdsansvaret. I følge hovedavtalens punkt 4.2 har den enkelte båtforening
drifts- og vedlikeholdsansvar. Båtforeningen har ansvaret 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.
å gi tilgang til nasjonalparken med for eksempel taxi-båter og båter fra frivillige organisasjoner.
Dette punktet gjelder spesielt båtforeningene i Kjøpmanskjær, Arås og Knarberg. Det er viktig for
båtforeningene at eventuelle konsekvensene av slik tilgang er avklart, for eksempel når det gjelder
tilbud på land (som parkering, toaletter og andre fasiliteter), krav til generell utforming m.m.
å avklare eiendomsforholdene til bryggeanleggene som båtforeningene overtok i 2006,
konsekvensen på eierforholdet av vedlikeholdet av disse etter 2006 og eiendomsforholdet til
innkjøpte brygger og installasjoner i perioden etter 2006.
å avklare de praktiske konsekvensene av at avtalen mellom Nøtterøy kommune og den enkelte
båtforening opphører, for eksempel ved en ordinær oppsigelse/ikke videreføring eller ved en
oppløsning av en båtforening. Det må tas stilling til videreføring av bryggeanlegget (hvem og
hvordan), tilgangen til båtforeningens eiendeler og ansvaret for foreningens gjeld i forhold til
videre drift av bryggeanlegget. Bestemmelsene i hovedavtalen om oppløsning må også ta hensyn
til at båtforeningene er frivillige organisasjoner, ref. bestemmelsene i felles vedtekter.
å avklare hva drift etter selvkostprinsippet betyr i forhold til å etablere egenkapital og finansielle
styrke til å erstatte utslitte anlegg. Dette er prinsipielt og griper inn i styrenes ansvar for
fortløpende drift, sikring av medlemmenes lån, og i forhold til bestemmelser ved opphør/avvikling
(ref. både hovedavtalen og Fellesvedtektene).
å fastslå at foreningene har adgang til å tilby og prissette tjenester/servicetilbud etter hva som er
naturlig for og passer den enkelte forening og havn. Her er det individuelle forskjeller ut i fra
beliggenhet, fysiske utforming på anlegget og den til enhver tid interesse fra medlemmer/styret.
Dette må reguleres i særavtalene,
å fastslå at prisen på tjenester kan differensieres for foreningens medlemmer og allmennheten.
Foreningene drives i dag som frivillige foreninger med en betydelig innsats til glede og nytte for
medlemmene, kommunen og allmenheten. Flere foreninger påtar seg nå også et økt ansvar i
forhold til å sikre bedre tilgang og utfart til nasjonalparken. Medlemmene betaler i form av
medlemskontingent, årlig leiebeløp og ikke minst som drifter gjennom frivillig innsats.
Foreningene må derfor har mulighet til, innenfor rimelighetens grenser, å differensiere på pris for
enkelttjenester/tilbud til medlemmer og allmenheten. Det kan ikke være slik at prisene/tilbudet i
ett og alt skal være likt for begge brukergrupper.

Det er en ambisjon om å få på plass de nye avtalene i løpet av første halvår 2016. Inntil
videre gjelder avtalen fra 2006.

Årsmøte KBF 25. april 2016

Side 10 av 27

Ny IT-løsning
Knarberg Båtforening har utredet ny IT-løsning for administrasjonen av båtforeningen. I
arbeidet har det vært samarbeidet med Arås og Teie Båtforening. Utredningene har
konkludert med en løsning for pilottesting, og det var planlagt å ha en ny løsning i produksjon
før sesongen 2016. Endelig beslutning og uttesting av ny IT-løsning er imidlertid utsatt fordi
KNBF har en medlemsløsning under utvikling og testing. Knarberg Båtforening avventer nå
utprøving av KNBFs IT-løsning som også skal være økonomisk fordelaktig for
medlemsforeningene.
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. Styret bruker aktivt foreningens internettsider
(www.knarberg.com) for aktivt å dele informasjon til medlemmene. Styret gir en stor takk til
medlem Pål A. S. Karlsen som er ansvarlig for utvikling og fortløpende vedlikehold av
nettsidene.
Knarberg Båtforening har dialog med Arås Båtforening om å dele på felles administrative
ressurser, for eksempel på en deltidsansatt person til oppfølging og forvaltning av
medlemsregister og forskrifter/rutiner/HMS o.l. Det er også en dialog med Arås om
samordning av vaktordningen.
Reglement for Knarberg Båtforening, prisliste 2016 og alle skjemaer er enten oppdatert eller i
ferd med å bli oppdatert for året 2016. Det gjelder også revidering av instrukser og planer for
HMS, miljøhåndtering, vakthold og bruk av kran.
Alle båtforeninger rapporterer fra 2015 avfall- og miljøhåndtering til Nøtterøy Kommune –
«Avfallsplan for småbåthavner». Nøtterøy kommune utarbeider og vedlikeholder en felles
avfallsplan for småbåthavner og private havner i Nøtterøy kommune 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.
Foreningen har ansvarsforsikring som dekker ansvaret for styret og formuesdekningsansvar
med inntil kr 10 millioner.
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Brygge- og havneanlegget
Vedlikehold – mindre oppgraderinger - kontroll
KBF har serviceavtale for bryggeanlegget med Telebryggen. Det er gjennomført flere
service- og vedlikeholdsoppgaver det siste året av den faste «gjengen» i foreningen, 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 gi en takk Roald Nilsen som har
utbedret og satt i stand oppholdsrommet i klubbhuset.
Det elektriske anlegget og installasjoner i Knarberg Båtforening gjennomgås og kontrolleres
hvert år av sakkyndig. Det bemerkes fra kontrollen at en del båteiere kan beskytte
skjøteledningen til båten bedre slik at disse ikke skades. Videre må båteiere være flinkere til
å ha godkjent kabel fra båt til brygge. Styret vil også i år takke Nils Stensholt som har tatt på
seg ansvaret for kontroll av elektriske installasjoner i havna.
I 2016 skal det gjennomføres dugnad lørdag 21. mai (egen innkalling sendes) med utføring av
flere nødvendige oppgaver, blant annet:
- Male klubbhus inkl. at dører skrapes og grunnes. Beisning av terrasse
- Retting av terrasse gjerde
- Høytrykksspyling av Pir 1. Kosting av øvrige brygger.
- Bytte trinn på leidere ved enden av bryggene. Skru fast løse planker på bryggene.
- Post kasse stativ males rød med hvite karmer. Oppslagstavle males rød og med hvite
karmer.
- Parkering plass: Inndele og sette opp kjetting på nordre del av parkeringsplassen.
- Rydde anlegget, kaste sykkelstativ ol. samt rense bassengene ved jolleplassene.
Det er engasjert et dykkerselskap som skal gjennomføre inspeksjon av bryggeanlegget og
festene. Arbeidet utføres til høsten.
Reparasjon/vedlikehold av brygge- og havneanlegg
Arbeidet med å ferdigstille anlegget mht. større reparasjons- og vedlikeholdsarbeider startet i
fjerde kvartal med oppretting av sjøkanten og sikring av denne. Hjørnet på pir 2 ble stablet på
nytt, og det ble anlagt et felt langs sjøkanten mellom pir 2 og pir 4 med lettere masser. Det er
bygget en gangsti fra pir 2 til pir 4 med en trekledning ned mot sjøen. Gangstien og tredekket
på hjørnet med pir 2 ble bygget av Willy Johansen og Jan Krogh i november og desember
2015. Styret takker Willy og Jan for veldig godt utført arbeid. Egeninnsatsen har spart
Knarberg Båtforening for anslagsvis kr 75.000 i kostnader.
Det er ettersett, kontrollert for lekkasjer og gjort vedlikehold på vannledningene til pirene.
Det er nå også montert kraner på vannløpene til alle pirene for enklere kontroll og
avstengning av vann. Styret takker Sven K. Hansen som har vært ansvarlig for dette arbeidet.
Multiconsult AS er engasjert til å bistå Knarberg Båtforening i arbeidet, både med å utarbeide
anbudsunderlaget i 2015, til å gjennomføre forhandlinger og ta frem kontrakt med valgt
entreprenør, samt til å være prosjektleder under gjennomføringen. Multiconsult AS har også
fulgt opp entreprenøren mht. utført arbeid og fakturering i forhold til kontrakten.
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Siste del av ferdigstillingen av anlegget starter i overgangen april/mai, blant annet med
asfaltering og oppmerking av parkeringsanlegget (området nord fra pumpehuset og sørover),
utbedre veien inn til kommunebrygga, samt anlegge ny avgrensning/gjerde mot veien.
Knarberg Båtforening leier grunn i Knarberg av Nøtterøy kommune, og gjennomføringen av
tiltakene er nødvendig også for å gi bedre tilgang til allmennheten. Det er derfor inngått en
avtale med Nøtterøy kommune om at de økonomisk dekker hele eller deler av utvalgte
delprosjekter.

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.
Knarberg Båtforening har miljøstasjon (containeren for miljøavfall) som er åpen på dagtid fra
kl. 10 til 17. Det må ikke settes noe spesialavfall som olje, batteri o.l. utenfor containeren. Det
forekommer dessverre at noen setter små bøtter med olje og oljefilter åpne og uten noen form
for beskyttelse utenfor containeren. Det skal ikke skje. Olje, diesel eller annet forurenset
flytende avtale må være på lukkede kanner og være merket på utsiden hva slags type innhold
det er på kannene. Utenom åpningstider kan spesialavfall leveres på Kiwi Hjemseng. Ved
spørsmål ta kontakt med Tor Walter, Willy eller Jan.
KBF setter økt fokus på miljøarbeid fremover, og 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.
Styret vil i 2016 gå opp renovasjon i forhold til antallet hytter og deres adgang til å tømme
avfall i Knarberg. Arbeidet gjøres i forbindelse med inngåelse av ny særavtale med Nøtterøy
kommune.
Fortøyning av båt og ettersyn av båter – en oppfordring
Dessverre er noen litt «slappe» når det gjelder fortøyning av båt. Styret ber derfor om at alle
passer på og etterser egne fortøyninger. La ikke båten ligge å slå i bryggen. Legg ut fendere,
selv på små båter. Alle må ha fortøyningsfjær på fortøyningene sine. Disse må ikke være av
stål eller metall (det er kun tillatt i PVC eller gummi).
Ved kraftig nedbør er det viktig at alle sjekker båtene sine. Vi har berget flere båter det siste
året.
Ser dere mistenkelige folk eller båter i båthavnen gi umiddelbart beskjed til medlemmer av
styret.

Lagring av kajakk
Oslofjorden Friluftsråd tilbyr ordninger for lagring av kajakker på land.
Se
www.oslofjorden.org og menyvalget «kajakk» for mer informasjon. Knarberg Båtforening
bestilte lagringsordning i fjor, men ingenting skjedde til tross for purringer. Vi forsøker igjen
i år, og vil gi informasjon til medlemmene når tilbudet er etablert.
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Økonomi
Driften 2015
Se Sak 5 for fullstendig resultatregnskap for 2015 og balanse pr. 31/12/2015. I tabellen under
vises regnskapene for perioden 2012 til 2015, samt budsjettet for 2015.

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

Regnskap
2012

Regnskap
2013

Regnskap
2014

Budsjett
2015

Regnskap
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

1 470 125
94 250
32 500
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

1 459 375
91 250
26 500
276 117
41 726
7 000
1 901 968

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

340 358
41 150
41 133
37 327
20 975
33 571
93 000
33 455
11 683
43 440
47 417
7 204
4 674
0
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

347 158
52 994
55 090
5 650
27 266
1 298 784
101 625
39 805
6 351
43 440
51 478
6 819
4 366
10000
2 050 826

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
20210
945 457

Resultat før avskrivninger

477 118

668 622

1 167 584

898 000

-148 858

Avskrivninger
Resultat etter avskrivninger

583 774
-106 656

593 140
75 482

593 140
574 444

600 000
298 000

595 823
-744 681

Renteinntekter
Rentekostnader
Finansresultat

15 503
184 883
-169 380

14 649
179 117
-164 468

45 007
180 963
-135 956

15 000
185 000
-170 000

50 391
153 980
-103 589

Årets resultat

-276 036

-88 986

438 488

128 000

-848 270

Knarberg Båtforening hadde i 2015 samlede inntekter på kr 1.901.968, som er ca. kr 40.000
høyre enn budsjettert. De samlede driftskostnadene er kr 2.050.826 mot budsjettert kr
959.000. Avviket har sin forklaring i at alle kostnader knyttet til oppretting av sjøkanten og
reparasjon/utbedringer av anlegget er kostnadsført i sin helhet over driften, og ikke
balanseført (aktivert). Det henvises her til kommentarene gitt til budsjett for 2015 gitt på
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årsmøtet i mars 2015 og i saksutredningen. Totalt utgjør utbedringer og reparasjoner ca. kr 1,2
millioner av samlede reparasjonskostnader på kr 1,3 millioner. Som en konsekvens av høyere
reparasjonskostnader er driftsresultatet etter avskrivninger minus kr 744.681. Netto
finansresultat er minus kr 103.589. Det gir årets resultat på minus kr 848.270 mot budsjettert
et overskudd på kr 128.000.
Som tabellen over viser, er det store variasjoner i resultat fra et år til et annet. Når det gjelder
kostnader, så er forklaringen i hovedsak posten reparasjoner/vedlikehold. Det er små
forskjeller på øvrige kostnadsposter fra et år til et annet.
Inntektsfordelingen i 2015 er vist i nedenstående tabell.
Inntektsfordeling 2015
Type
Kranhiv (*)
Gjesteplasser
Jolleplasser
Leieinntekter
Kontingenter
Passive medlemmer
Leie sommerplasser
Serviceinntekter

Konto
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114

Beløp 2015
25 750
42 096
22 250
1 459 375
91 250
26 500
90 150
50 591

Stk pris (snitt)
250
150
400
1250
250
250
5 634

Søknadsinntekter
3115
5 550
Opplagsinntekter
3118
16 015
Rampeinntekter
3119
23 715
Kommunal støtte
3120
7 000
Andre inntekter
3600
41 727
Totalt
1 901 969
(*) Beløp til den som gjør kranhivet er utenom (kr 150)

250
593
50

Antall
103
281
56
1168
365
106
16

22
27
474

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 (inntekten delt m/2016)
Antallet utsett rampe
Støtte til vask toaletter
Mva-refusjon, grasrotandel

For enkelte av inntektstypene er det beregnet antallet kjøp av en tjeneste. For eksempel er det
et estimat på 103 kranhiv. Det er ca. 281 gjestedøgn og 474 utsett med bruk av rampe (som er
betalt). Begge inntektsposter er ny rekord mht. omsetning.
Styret er fornøyd med at prinsippet med å betale for tjenester den enkelte bruker blir mer og
mer etablert. Sammenligner vi 2015 og 2014 er det noen mindre forskjeller som vist i
tabellen under.
Inntektsfordeling 2015
Type
Kranhiv (*)
Gjesteplasser
Jolleplasser/halvplasser
Leieinntekter
Kontingenter
Passive medlemmer
Leie sommerplasser
Serviceinntekter

Konto
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114

Beløp 2015
25 750
42 096
22 250
1 459 375
91 250
26 500
90 150
50 591

Søknadsinntekter
3115
5 550
Opplagsinntekter
3118
16 015
Rampeinntekter
3119
23 715
Kommunal støtte
3120
7 000
Andre inntekter
3600
41 727
Totalt
1 901 969
(*) Beløp til den som gjør kranhivet er utenom (kr 150)
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Beløp 2014 Diff 2015-14
32 600
-6 850
13 650
28 446
11 200
11 050
1 470 125
-10 750
94 250
-3 000
32 500
-6 000
103 600
-13 450
47 465
3 126
4 600
33 000
16 150
7 000
56 411
1 922 551

950
-16 985
7 565
-14 684
-20 582
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Samlede driftskostnader er kr 2.050.826 mot budsjettert kr 959.000, med andre ord ca. kr 1,1
millioner høyere enn budsjettet.
Forklaringen er høyere reparasjons- og
vedlikeholdskostnader som kommentert over. Honor/styre/regnskap/oppsynsmann er noe
lavere enn budsjettert. Honoraret for hvert styremedlem er kr 4000.
Samlede avskrivninger er kr 595.822 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 2015 og balanseførte verdier

Klubbhus
Bryggeanlegg
Miljøcontainer
Kranfundament/rampe
Kran
Totalt
Varelager (1 rull)
Sum anleggsmidler

2015
13 995
535 948
3 737
18 120
24 022
595 822

Akkumulerte
avskrivninger
125 955
4 030 656
29 896
78 171
80 047
4 344 725

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

Netto
balanseførte
verdier
31/12/15
223 921
9 368 093
7 476
522 327
465 908
10 587 725
23 786
10 611 511

Andel
2,1 %
88,5 %
0,1 %
4,9 %
4,4 %
100,0 %

Fordelingen av kostnadene er som vist i nedenstående tabell. For 2015 utgjør samlede
kostnader kr 2.750.238. Hoveddelen er reparasjon og vedlikehold 47 % og avskrivninger
22%, som alt er knyttet til innkjøp og drift av bryggeanlegget.

Fordeling av kostnader 2015
Leie areal NK
Rep&vedlikehold
Honorarer
Forsikringer
KNBF
Andre driftskostnader
Avskrivninger
Netto finans
Underskudd
Totalt

2015
347 158
1 298 785
101 625
51 478
43 440
208 340
595 823
103 589
2 750 238

Samlede anleggsmidler i Knarberg Båtforening er balanseført til kr 10.587.725 pr.
31/12/2015. I tillegg kommer varelageret på kr 23.786 som er en rull fenderlister. Av KBFs
eiendeler er de største postene er bryggeanlegget som utgjør 89 % av de samlede verdiene. Se
tabellen over.
Bankinnskudd/kasse er kr 2.064.887. Samlede eiendeler er kr 12.747.584.
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Rentekostnadene er lavere enn budsjettert, renteinntektene er høyere enn budsjettert, og netto
finansresultat er følgelig tilsvarende bedre. Årets finansresultat er minus kr 103.589 mot
budsjettert negativt resultat med kr 170.000, dvs. et resultat som er totalt ca. kr 65.000 bedre
enn budsjettet.
Årets resultat er minus kr 848.270 mot budsjettert overskudd på kr 128.000.
Eiendelene er finansiert med egenkapital på kr 341.196, langsiktig lån i Nøtterøy Sparebank
kr 3.683.215 og rentefritt lån fra medlemmer med kr 8.399.380. Leverandørgjelden ved
årsskiftet var kr 292.793, og annen gjeld var kr 31.000.
Utviklingen i egenkapitalen er som vist i tabellen under. Egenkapitalandelen er 2,68 %, som
er en reduksjon fra 2014 tilsvarende resultatet i 2015 (på minus kr 848.270). Egenkapitalen
vil styrkes etter at det store arbeidet med reparasjon og vedlikehold av brygge- og
landanlegget i 2015 og 2016 er avsluttet. Totalt vil dette arbeidet ha en negativ resultat- og
egenkapitaleffekt på ca. kr 1,5 millioner.
Egenkapitalutvikling 2011-2015

Egenkapital
Total balanse
Egenkapital %

31.12.2011
1 116 010
13 831 201
8,07 %

31.12.2012
839 964
13 443 497
6,25 %

31.12.2013
750 978
13 255 444
5,67 %

Lånet i banken er nedbetalt med kr 506.689 i 2015.
3.683.215.

31.12.2014
1 189 466
13 691 200
8,69 %

31.12.2015
341 196
12 747 584
2,68 %

Restgjelden pr. 31/12/2015 er kr

Nedbetaling på lån i Nøtterøy Sparebank

Nedbetaling

2012
204 214

Saldo
31/12/12
4 571 368

2013 Saldo 31/12/13
193 563
4 377 805

2014
187 901

Saldo
31/12/14
4 189 904

2015
506 689

Saldo
31/12/15
3 683 215

Likviditet
Driften i Knarberg båtforening leverte i 2015 et resultat før avskrivninger på minus kr
148.858. Netto rentekostnader (renteinntekter fratrukket rentekostnader) er minus kr
103.589,-. Det ble betalt avdrag på bryggelånet med kr 506.689 i 2015. I sum gir dette en
netto likviditetstilgang i 2014 på minus kr 759.136. Detaljene er vist i tabellen under.
Netto likviditetstilgang 2011-2015 (*)
Resultat før avskrivninger, likviditet fra driften
Netto finans
Betaling av avdrag på bryggelån
Netto likviditetstilgang 2011 -2015
(*) Økt lån fra medlemmene er holdt utenfor
(*) Lån fra medlemmene
Herav økning i lån (pga. direkte og ikke fra kommunen)
Akkumulert i perioden 2011-2015; 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

2015
-kr 148 858
-kr 103 589
-kr 506 689
-kr 759 136

7 832 880
248 950
815 450

7 924 480
91 600

8 090 280
165 800

8 283 330
193 050

8 399 380
116 050

Det er også slik at andelen lån fra medlemmer med leierett øker for hvert år. Ved utgangen av
2015 var samlet lån kr 8.399.380, som er en økning på kr 116.050 fra året før. Økningen
skyldes at KBF får inn nye medlemmer som betaler lån direkte til Knarberg Båtforening, og at
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disse erstatter medlemmer som tidligere hadde betalt innskudd til Nøtterøy kommune. Totalt
er sum lån fra medlemmer økt med ca. kr 815.000 i perioden fra 2011 til 2015.
Det er videre satt opp en enkel samlet likviditetsoversikt i tabellen nedenfor. Her er det satt
opp bankinnskuddet pr. 31/12/15, 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 1.809.329 ved årsskiftet før nytt låneopptak (innenfor
bevilgede lånefasiliteter). Detaljene er vist i tabellen under.
Netto likviditet ved årsskiftet 31/12/2015 - 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

2015
kr 2 064 887
kr 48 235
kr 20 000
kr 0
kr -292 793
kr -31 000
kr 1 809 329

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

kr 0
kr 0
kr 1 809 329

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

kr 0
kr 1 809 329

(*) Forskuddsbetalte kostnader er holdt utenfor

15 860

65 078

20 981

21 394

22 951

Det er i oppsettet av likviditet for 2015 ikke tatt med tidligere bevilgede lånerammer som ikke
er benyttet (totalt ca. kr 1,6 millioner). 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 er ikke nødvendig å benytte bevilgede
lånerammer.

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. I 2012 og 2013 ble det
utført større vedlikeholds- og reparasjonsoppgaver. I fjerde kvartal 2015 ble hovedoppgaven
mht. vedlikehold og reparasjon utført. Det gjenstår noe arbeid i andre kvartal 2016.
Det er et samarbeid med Nøtterøy kommune om reparasjon og vedlikehold av sjøkanten og
parkeringsanlegget. Det er inngått avtale med Nøtterøy kommune hvor de dekker deler av de
kostnadene som påløper. Det gjelder blant annet dekking av halvpartene av kostnadene til å
utbedre parkeringsanlegget, og de fulle kostnadene til å utbedre veien inn til kommunebrygga.
Se oversikten på neste side.
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Investeringer og vedlikehold/reparasjoner av nytt havneanlegg
Opprinnelig budsjett
Investert pr. Q2 2015 ekskl. vedlikehold 2012-2013
Videre vedlikehold/utbedringer
Reparasjoner/vedlikehold Q4 2015, Fadum AS
Multiconsult AS inkl. anbud/prosjektledelse 2015
Diverse direkte kjøp
Reparasjoner/vedlikehold Q2 2016, totalt
Diverse/forskjønning
Sum resterende investeringer

kr 13 037 500
kr 13 398 749
kr 1 089 302
kr 123 686
kr 25 000
kr 250 000
kr 75 000
kr 1 562 988

Sum investeringer inkl. større vedlikehold/reparasjoner (*)
Utover budsjett
I prosent

kr 14 961 737
kr 1 924 237
15 %

(*) Store kostnader 2012 og 2013 til vedlikehold er ikke inkludert.

Andre forhold med Nøtterøy kommune
En samarbeids- /forvaltningsavtale om pumpehuset og samarbeidet om Megin-båtene vil bli
avklart og håndtert i forbindelse med inngåelse av ny særavtale mellom Nøtterøy Kommune
og Knarberg Båtforening.

Egen værstasjon
I november 2015 fikk Knarberg egen værstasjon. Totalt er det montert seks nye værstasjoner
på Nøtterøy, og Knarberg fikk en av disse. Det er Meteorologisk institutt som administrerer
denne, og stasjonen er tilgjengelig på f.eks. yr.no. Se følgende lenke:
http://www.yr.no/sted/Norge/Vestfold/Nøtterøy/Knarrberg/
Værstasjonen står på plenen bak pumpehuset.
Merk at Knarberg skrives på «gamlemåten» med to r’er: «Knarrberg»

Takk for innsatsen i 2015 til alle som har bidratt
Til slutt vil vi gi en stor takk til de som har deltatt på arbeider i havna og annet arbeid for
foreningen i 2015. Denne innsatsen er nødvendig for å drive Knarberg Båtforening til alles
beste, og for at vi skal ha en god og trivelig havn.

Knarberg, 14. april 2016
Styret
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Sak 5: Revidert regnskap 2015
Året resultat er minus kr 848.270. Se sak 4 for kommentarer til regnskapet
og balansen.
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Regnskap og balanse for 2015 er revidert og vedtatt av styret i Knarberg
Båtforening 14. april 2016.
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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 medlemskontingent og leie er iht. tidligere anbefalinger fra styret, og
styret ser ikke behov for å gjøre endringer for 2016. Når det gjelder størrelsen på lånet som
gis fra medlemmet til foreningen ved tildeling av fast plass, så har ikke det vært justert siden
2008. Prisstigningen i den samme perioden har vært ca. 16 % (1). Legger vi 16 %
prisstigning til grunn, så skulle lånet som må gis fra medlemmet til foreningen pr.
breddemeter være kr 11.830.
Styret foreslå at lånebeløpet pr. breddementer økes til kr
11.500.
(1) Kilde: SSBs beregningskalkulator på www.ssb.no. Prisstigningen er beregnet fra mars 2008
og til og med desember 2015.

Forslag til vedtak:
Det gjøres ingen endringer i størrelsen på medlemskontingent og leiepris pr. breddemeter.
Størrelsen på rentefritt lån pr. breddemeter for fast båtplass økes til NOK 11.500.

Sak 7: Innkomne forslag
Styret har mottatt to forslag fra et medlem pr. 10. april 2016. Dette gjelder:
1) Betaling for bruk av utsettingsrampe hvor forslag er at foreningens medlemmer bruker
denne gratis og et ikke-medlemmer må betale kr 100.
Styrets vurdering: Det er et generelt prinsipp at også medlemmer skal betale for tjenester som
benyttes i havna. Det gjelder kran, leie av høytrykksspyler, opplag på land, jolleplass m.m.
Det er styrets vurdering at det også må gjelde bruk av utsettingsrampe. Noen medlemmer må
bruke kran og betaler for dette, mens andre må bruke utsettingsrampe anslagsvis en gang i
året (kr 50,-). Det er videre viktig for Nøtterøy kommune at allmennheten har tilgang til
Færder nasjonalpark. Et av tiltakene for å gi adgang til nasjonalparken er utsettingsrampe for
ikke-medlemmer. De må i dag betale kr 50,- pr. utsett. Nøtterøy kommune har eksplisitt bedt
om at det ikke er (for store) forskjeller på prisen på tjenester til medlemmer og ikkemedlemmer. I og med at ikke-medlemmer nødvendigvis må bruke utsettingsrampen ofte
(daglig i perioder), så vil en økning til kr 100,- kunne være for stor økning. Det foreslås derfor
at prisen ikke endres for 2016, men at dette er noe styret vurderer fremover. Se også nedenfor
vedrørende parkering.
2) Permanent parkering av hengere lengst sør i havna og tiltak for å endre dette. De foreslåtte
tiltakene beskrives ikke nærmere her.
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Styrets vurdering: Dette er under endring. Det aktuelle området skal asfalteres og merkes opp
i mai i år. Det vil bli innført betalt parkering fra og med juni for ikke-medlemmer. Det betyr
at man må betale også for båthengere. Det vil ikke være anledning til permanent parkering av
båthenger uten at dette betales for. Endelige parkeringsregler, priser, oppfølging og skilting
er under arbeid og avklaring. Dette arbeidet utføres i samarbeid med Nøtterøy kommune.
Prisen på bruk av utsettingsrampe for ikke-medlemmer (ref. punkt 1 over) må også ses
sammen med parkeringsavgiftene som innføres. KBF vil nå få nødvendig privatrettslig
myndighet for forvaltning av området.
Generelt: Bakgrunnen for forslagene fra medlemmet, dvs. utfordringen med permanent
parkerte båthengere, deles av styret. KBF har i dag en maksimal parkeringsperiode på 3
døgn, og følger de samme reglene som i Arås båthavn. Imidlertid er det flere som ikke følger
disse reglene. Styret ser derfor frem til å få bedre oppmerking av parkeringsplasser i deler av
anlegget, nye parkeringsregler, privatrettslig grunnlag, betalt parkering for ikke-medlemmer,
og rutiner for oppfølging, herunder mest sannsynlig innleid bistand til dette.
KBF ser på ulike metoder for å innkreve avgift. Fordi sesongen er så kort, og i praksis kun 2
til 3 måneder, er det viktig at investeringer og nødvendig ettersyn er så lave og så enkelt som
mulig. Vi ser i dag blant annet på betalingsordninger (utelukkende) med bruk av
smarttelefon.
Forslag til beslutning
De mottatte forslagene er innenfor styrets administrative myndighet. Styret vil nå
gjennomføre de foreliggende planer i 2016 sammen med Nøtterøy kommune, og foreslår
derfor at vi ikke gjennomfører noen av de mottatte foreslåtte enkelttiltakene nå. Det vil være
naturlig med evaluering og eventuelt justering i 2017.

Forslag fra styret
Det praktiseres i dag at styremedlemmer har fritak for båtvakt. Det er som en kompensasjon
for annet arbeid som utføres for foreningen.
Styret foreslår at denne ordningen også innføres for andre medlemmer som tar et verv eller
som tar en posisjon eller som gjør et særskilt arbeid i foreningen. Det gjelder blant annet
styret, valgkomitéen, pirsjefer (hvis det innføres), havnesjef, brygge- og anleggssjef,
assisterende havnesjef og vaktleder, og kan også gjelde et fåtall andre. Totalt vil det være
inntil cirka 20 medlemmer som dette gjelder for.
Knarberg Båtforening har i dag flere medlemmer og båtplasser enn det er dager mellom
medio mai og medio september som er vaktperioden. Det betyr at ikke alle går en vakt pr. år.
Innføringen av en ordning med fritak for medlemmer med verv/posisjon/særskilt arbeid, vil
derfor i praksis ikke medføre en tilleggsbelastning for øvrige medlemmer.
Forslag til beslutning
Medlemmer som påtar seg et verv, tar en posisjon eller gjør et særskilt arbeid for foreningen
blir fritatt for båtvakt. Styret administrerer ordningen.

Årsmøte KBF 25. april 2016

Side 23 av 27

Sak 8: Budsjett 2016
Saksfremlegg og forslag til vedtak
Budsjettforslag 2016
Samlede leieinntekter er budsjettert til kr 1.872.000. Alle inntektselementene fra 2015 er lagt
inn og budsjettert, som årlig medlemskontingent fra søkere, kranhiv, inntekter fra båtutsett på
rampe osv. De samlede inntektene er budsjettert noe under de faktiske inntektene i 2015.

Budsjett KBF 2016
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

Regnskap
2014
1 470 125
94 250
32 500
262 265
56 831
7 000
1 922 971

Regnskap
2015
1 459 375
91 250
26 500
276 117
41 726
7 000
1 901 968

Budsjett
2016
1 460 000
90 000
25 000
250 000
40 000
7 000
1 872 000

Leien til Nøtterøy kommune er budsjettert til kr 350.000. Renhold og container er lagt inn
med kr 55.000. Vi må forvente økte kostnader til renhold og miljø/miljøstasjon.
Strøm/kommunale avgifter er lagt inn med kr 60.000.
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
20210
945 457

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
0
755 387

347 158
52 994
55 090
5 650
27 266
1 298 784
101 625
39 805
6 351
43 440
51 478
6 819
4 366
10000
2 050 826

350 000
55 000
60 000
20 000
5 000
10 000
450 000
140 000
40 000
10 000
57 000
55 000
10 000
10 000
0
1 272 000

Reparasjon og vedlikehold er høy også i 2016 og er budsjettert til kr 450.000 og som blant
annet inkluderer utbedring og vedlikehold av parkeringsanlegget. Det er også tatt høyde for
noe annet vedlikehold blant annet av bygningsmassen.
Posten honorar/styre/regnskap er økt til kr 140.000 for å kunne kjøpe tjenester blant annet til
advokat i forbindelse med de pågående forhandlingene med Nøtterøy kommune. Kontingent
KNBF er økt på grunn av betaling for søkermassen som skjer fra 2016. Forsikringer er
budsjettert noe høyere. Merk at det ikke er budsjettert med økte kostnader til administrativt
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IT-system. Vi avventer nå hva KNBF kan levere, og om dette dekker KBFs behov. ITløsningen fra KNBF skal leveres tilnærmet uten kostnader for medlemsforeningene.
Årsmøtekostnader og Andre kostnader (uspesifisert) er hver lagt inn med kr 10.000.
Budsjetterte driftskostnader totalt er kr 1.272.000, noe som er en reduksjon fra 2015, men
allikevel over hva vi kan anse som normalnivået på kr 850-900.000.

Budsjett KBF 2016
Resultat før avskrivninger

Regnskap
2012

Regnskap
2013

Regnskap
2014

Regnskap
2015

Budsjett
2016

477 118

668 622

1 167 584

-148 858

600 000

Avskrivninger
Resultat etter avskrivninger

583 774
-106 656

593 140
75 482

593 140
574 444

595 823
-744 681

600 000
-

Renteinntekter
Rentekostnader
Finansresultat

15 503
184 883
-169 380

14 649
179 117
-164 468

45 007
180 963
-135 956

50 391
153 980
-103 589

25 000
145 000
-120 000

Årets resultat

-276 036

-88 986

438 488

-848 270

-120 000

Resultat før avskrivninger er positivt med kr 600.000. Avskrivninger er satt til kr 600.000.
Resultat etter avskrivning er dermed kr 0,-. Netto finans er budsjetter til minus kr 120.000.
Det er i budsjettet for 2016 ikke er lagt opp til økt låneopptak. Årets reparasjoner og
utbedringer håndteres med eksisterende likviditet. Årets resultat er budsjettert til minus kr
120.000.
Likviditetstilgang
Knarberg Båtforening får med det fremlagte budsjettet et driftsoverskudd på kr 0,-. Det er et
imidlertid et regnskapsmessig overskudd før årets avskrivninger på bygg, bryggeanlegg,
miljøcontainer og kran på kr 600.000. Budsjettet gir dermed en likviditetstilgang basert på
driften og netto finans/betaling av avdrag i foreningen i løpet av 2016 på kr 290.000. Dette
tallet er fremkommet slik:
Netto likviditetstilgang fra driften 2016 Budsjett
Resultat før avskrivninger
Netto finans
Betaling av avdrag på bryggelån
Netto likviditetstilgang drift/finans 2016 (*)

kr 600 000
-kr 120 000
-kr 190 000
kr 290 000

(*) Ikke tatt hensyn til ytterligere lån fra medlemmene (nye).

I dette oppsettet er det altså tatt høyde for kr 450.000 i ytterligere reparasjoner og vedlikehold
av bryggeanlegget og parkeringsanlegget.

Tar vi hensyn til estimert likviditetstilgang fra nye medlemmer, så gir dette en netto
likviditetstilgang på kr 340.000. Se oppstillingen under.
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Netto likviditetstilgang fra driften 2011-2015 (*) og 2016B
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

2015
-kr 148 858
-kr 103 589
-kr 506 689
-kr 759 136

2016B
kr 600 000
-kr 120 000
-kr 190 000
kr 290 000

(*) Lån fra medlemmer med leierett
7 832 880
7 924 480
Herav økning i lån (pga. direkte og ikke kommunen)
248 950
91 600
Tallene for 2016 er estimat. Endringene skjer ved oppsigelser og ny fordeling av plass og ved arv.
Lån kommer da direkte til KBF og ikke via kommunen.

8 090 280
165 800

8 283 330
193 050

8 399 380
116 050

8 450 000
50 620

-kr 643 086

kr 340 620

Estimert likviditetstilgang

Forslaget til budsjett for 2016 oppsummert er vist nedenfor, kolonnen lengst til høyre.

Budsjett KBF 2016
Leieinntekter
Kontingenter
Passive kontingenter
Service Inntekter
Andre inntekter
Kommunal støtte
Totale inntekter

Regnskap
2012

Regnskap
2013

Regnskap
2014

Regnskap
2015

Budsjett
2016

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

1 470 125
94 250
32 500
262 265
56 831
7 000
1 922 971

1 459 375
91 250
26 500
276 117
41 726
7 000
1 901 968

1 460 000
90 000
25 000
250 000
40 000
7 000
1 872 000

Regnskap
2012
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

Regnskap
2013
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
20210
945 457

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
0
755 387

347 158
52 994
55 090
5 650
27 266
1 298 784
101 625
39 805
6 351
43 440
51 478
6 819
4 366
10000
2 050 826

350 000
55 000
60 000
20 000
5 000
10 000
450 000
140 000
40 000
10 000
57 000
55 000
10 000
10 000
0
1 272 000

477 118

668 622

1 167 584

-148 858

600 000

Avskrivninger
Resultat etter avskrivninger

583 774
-106 656

593 140
75 482

593 140
574 444

595 823
-744 681

600 000
-

Renteinntekter
Rentekostnader
Finansresultat

15 503
184 883
-169 380

14 649
179 117
-164 468

45 007
180 963
-135 956

50 391
153 980
-103 589

25 000
145 000
-120 000

Årets resultat

-276 036

-88 986

438 488

-848 270

-120 000

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
Resultat før avskrivninger
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Sak 9: Valg
Saksfremlegg og forslag til vedtak
Styret har dato mottatt følgende e-post fra valgkomitéens leder, datert 9/4/2016:
Hei, Oversender valgkomiteens innstilling til årsmøte. Innstillingen er enstemmig og alle de
oppførte er forespurt

Valgkomiteens innstilling til årsmøte i Knarberg båtforening 25.4.16
På valg:
Styret :
Leder: Roar Aasvang
Kasserer: Roald Nilsen
Styremedlem: Willy Johansen
Styremedlem – vara: Lilll Lerbæk

Valgkomiteens innstilling: Roar Aasvang
Valgkomiteens innstilling: Roald Nilsen
Valgkomiteens innstilling: Willy Johansen
Valgkomiteens innstilling : Lill Lerbæk

Revisor: Frede Norheim

Valgkomiteens innstilling: Frede Norheim

Valgkomite
Medlem: Erik Fusdal

Valgkomiteens innstilling: Erik Fusdal

Godtgjørelser til styret:
Leder: kr 6000 pr år - øvrige styremedlemmer kr 4000

Valgkomite:
Erik Fusdal

Bjørnar Olsen
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