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Protokoll fra Årsmøte i LBF 13.11.2017 
 
Møtet ble avholdt i Ekeberg Seniorsenter kl. 1800. 
Det var 27 registrerte medlemmer + 6 ledsagere tilstede. 
 
Nestformann Olaf Nielsen ønsket velkommen. 
 
1. INNKALLINGEN 

Nestformannen gjennomgikk innkallingen som ble godkjent uten anmerkninger. 
 
 

2. VALG AV PROTOKOLL VITNER 
Til å signere protokollen ble Tom Danielsen og Birger Tangen valgt. 
 
 

3. ÅRSBERETNINGEN 
Følgende ble kommentert angående jordfeil rapportert i Årsberetningen:  
En lampe var årsaken til det vi trodde var en «jordfeil», men etter at lampen var skrudd 
sammen på nytt viste det seg at det var ingen jordfeil i systemet. 
 
Brygge nr. 2 ble reparert for noen år siden og helt byttet i år grunnet store rustdannelser. 
 
Årsrapporten ble så godkjent uten videre kommentarer. 
 
 

4. REGNSKAP 
Regnskapet ble gjennomgått av nestformann og kasserer og ble så godkjent.  
 
Nestformann redegjorde for planen om videre utskifting av bryggene. 
Årsmøtet ga styret fullmakt til å bytte bryggene etter plan for 2018-2020 som fremlagt 
på Årsmøtet. 
 
 

5. INNKOMMENDE SAKER  
Morten Emanuelsen fortalte kort om bakgrunnen for sitt forslag til revidert pris 
struktur. 
 
Nestformannen redegjorde for historikk i LBF og sammenlignbare priser i 
nabohavnene våre og bakgrunn for styrets forslag. 
 
Styrets standpunkt er at våre priser er meget rimelig, basert på utstrakt dugnadsbasis og 
at det er naturlig at større båter koster mer enn små båter. 
 
Årsmøtet aksepterte styrets forslag. (mot 3 stemmer). 
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6. FASTSETTELSE AV KONTINGENT OG AVFIFTER FOR KOMMENDE ÅR 

Følgende kontingenter og avgifter for kommende år ble vedtatt: 

     2018   
Innskudd    4.800,-    
Innmeldingsavgift   1.500,-   
Årsavgift aktive medlemmer 1.500,-  
Årsavgift passive medlemmer    950,-   
Årsavgift støttemedlemmer     800,-       
Breddetillegg pr. 0,5m over 2m.    700,-    
Jolleavgift (på vannet)      500,-     
Jolle i opplag om sommeren    600,-   
Jolle i opplag om vinteren     600, -       
Slipp:  
• Ekstra bruk av slipp     500,-  (medlemmer)  
• Bruk av slipp   1.500,-  (ikke medlemmer)  
Leie av båtplass sommer:   Dobbelt av beløp som medlemmer betaler. 
Leie av plass vinter:          Samme som for sommer  
Kajakk       400,-  (medlemmer)  
Kajakk       800,-  (ikke medlemmer)    
Purregebyr       100,-   
Ventelisteavgift      400,-     
Vaktbot (1. gang, 2.gang, 3.gang *)   500.-, 1.000,-, 3.000,-  
Havnekomité: pr. time innrapportert  100.- 
Styret:    
Igjensetting av båt utenfor frister og uten avtale: 1.000,- pr. påbegynt uke 

Båthengere med og uten båt  
(All parkering av hengere skal avtales med havnesjef.) 

Vinterlagring med båt: (1. september til 1.juni) 
• Aktive medlemmer betaler kr 0 for vinterlagring av 1 båt. 
• Øvrige medlemmer og/eller båt nr. 2 betaler full årsavgift. 
• Ikke medlemmer/venteliste betaler dobbel årsavgift. 

Sommerlagring uten båt: (1. juni-1.september) 
• Medlemmer betaler halv årsavgift. 
• Øvrige betaler full årsavgift. 

Ulovlig parkerte hengere uten avtale med havnesjef: 
• Kr 1.000,- pr påbegynt uke.  

  
*) Uteblivelse fra vakta 3 ganger. Medlemmet betaler bot samt vil bli vedtatt ekskludert. 
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7. FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTENE 
Forslag til endring av vedtektene ble gjennomgått av nestformann og sekretær og ble 
godkjent uten kommentarer. 
 
 

8. KRANOPPTAK 2018 OG VIDERE  
Kranfører Leif er nå pensjonist, men kjører til våren 2018 også. 
Vi må også akseptere å betale for overtid og helgebetaling når/hvis vi har 
utsett/opptak utenfor normal arbeidstid.  
Momsfritaket ved opptak vil også falle bort. 
 
 

9. VALG 
Valg komiteens innstilling ble vedtatt ved akklamasjon. 
 
 

10. EVENTUELT 
- Forslag ble fremmet om at alle medlemmer merker opplagsstøttene med navn og 

tlf. nr. 
- Forslag fremmet om at LBF får seg en egen vimpel  
 
 
 
 
 
 
Tom Danielsen       Birger Tangen 
(Sign.)        (Sign.)  
 


