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Dagsorden 

- Åpning av leder 

- Valg av møteleder 

- Godkjenning av saksliste 

- Årsberetning 

- Regnskap 2020 og budsjett 2021 

- Innkommende forslag 

- Valg 

Etter valget blir det en orientering om prosjekt nye båtplasser 
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- Åpning av leder 

På møtet deltok det 37 medlemmer, dvs. at årsmøtet er 

beslutningsdyktig. 

 

- Valg av møteleder og referent 

Rolf Utgård ble valgt som møteleder 

Ragnar Martinsen ble valgt som referent 

 

- Godkjenning av saksliste 

Saksliste enstemmig vedtatt 

 

- Årsberetning 

Årsberetning enstemmig vedtatt 

 

- Regnskap 2020 og budsjett 2021 

Årsregnskap ble gjennomgått og enstemmig vedtatt 

 

Budsjett for 2021 

1. Inntekter Kr. 1.577.000 

Utgifter Kr 1.166.000 

Styret skal gjøre en evaluering av innskudd og leiepriser til neste 

årsmøtet 

En kommentar på at vi ikke tar betalt for manglende oppmøte ved 

dugnad 

Styret sjekker om det er lovlig å kreve inn betaling for manglende 

oppmøte 

 

 

- Innkommende forslag 

Sak 1. 

§2. Formål 

Styret tar en ny vurdering av bodsadresse, 

og komme med et nytt forslag på årsmøte for 2021 



Sak 2 

§3. Medlemskap 

Forslaget vedtatt med ordlyden til Bjørn Thornquist 

§3. Medlemskap lyder da: 

Enhver som ønsker å bli opptatt som medlem av foreningen, må sende 

inn skriftlig søknad til styret  

eller bruke innmeldingsskjema på UBFs hjemmeside. 

Ingen kan regnes som medlem av foreningen før kontingent for første 

kalenderår er betalt, og vedkommende er forelagt foreningens lover. 

Tvistespørsmål angående retten til medlemskap avgjøres av styret. 

Alle medlemmer skal tildeles UBFs lover og reglement og plikter å sette 

seg inn i disse. 

Utmelding av foreningen må skje skriftlig til styret. 

For å bli medlem av Utgårdskilen Båtforening må en ha bostedsadresse 

eller hytte til g.nr 46/47. 

Dette gjelder fra innmelding etter årsmøte 2021 og vil ikke ha 

tilbakevirkende kraft. 

 

 

Sak 3 

§2. Havne ligge 

Forslaget utsettes til neste årsmøte da det inneholder gebyr for å ikke 

møte opp på dugnad. 

Sak 4 

§9 Overdragelse av båtplass 

Enstemmig vedtatt 

 

 



§9. Overdragelse av båtplass 

Hvis et medlem faller bort, gis det anledning for vedkommende ektefelle 

eller barn til å overta båtplassen på samme betingelser.  

Et medlem kan overdra sin båtplass til egne barn. Barn kan også overdra 

sin båtplass til sine foreldre. 

Ingen andre enn overnevnte kan overta en båtplass uten å på vanlig 

måte søke styret. (Reglene i §2 gjelder i alle tilfeller.)  

Et medlems ansiennitet kan ikke overdras til andre.  

Medlemmer som ikke har benyttet sin båtplass på tre kalenderår, mister 

sin båtplass og blir overført til passivt medlem. 

Salg av båt medfører ikke at båtplass medfølger. 

De som overtar en båtplass, og har båtplass fra før, kan bare ha en 

båtplass, men kan velge hvilken av plassene vedkommende vil ha. 

 

Sak 5 

§10 Tildeling av båtplass 

Styret forslag ble vedtatt 

§10. Tildeling av båtplass 

UBF har innskudd pr. breddemeter på båtplass  

Søknad om båtplass stilles til UBF ved Havnesjefen. Det er en 

forutsetning at den som søker er medlem av UBF.  

Ved tildeling av båtplass eller søknad om bredere båtplass, er det 

ansiennitet som styrer tildeling og prioritering. Tildeling av plass skal 

gjøres etter ansiennitet, sammensetningen av båtparken i havna og 

tilpasning av fordelingen mellom plasser kan også komme i betraktning. 

Tildeling av båtplass gjøres av styret etter anbefaling fra havnesjefen og 

etter gjeldende retningslinjer. 

Ved tildeling av båtplasser begrenses omfanget til 1 plass pr husstand. 

Dette prinsippet gjelder fra årsmøtet 2020 og har ikke tilbakevirkende 

kraft. 

For alle som har fått tildelt båtplass fra år 2020 og senere, vil UBF 

avskrive innbetalt innskuddet med 20 % år1, og 8,9% de neste 9 år. 



 

Det betyr at en som har innbetalt innskudd for båtplass i år 2020 eller 

senere, og som sier opp sin båtplass i løpet av de første 10 årene, vil få 

tilbakebetalt restbeløp etter overnevnte avskrivningsmodell. 

 

Eksempel; betalte du innskudd på 20.000 kr i 2021 og sier opp din 

båtplass i 2024 (3 år), vil regnestykket bli som følger; 

20.000 kr – 37,8 % (20%+8,9%+8,9) = 12,440 kr. 

 

 

Sak 5 

Informasjon på nettsiden. 

Prislister med leiepriser og innskudd legges synlig på UBF sin nettside, 

samt regelverk for refusjon av innskudd. 

Dette er informasjon som både gamle og nye medlemmer bør ha lett 

tilgang til. Styret sjekker om navn og plass nummer er lovlig ifølge 

personvern 

Informasjon om båtplassnummer legges ut på hjemmesiden 

Samt prisliste legges ut på hjemmesiden 

Valg 

Leder  Heidi Johnsen  Gjenvalg  På valg 2023 

Nestleder Roger Kopperud  Ikke på valg  På valg 2022 

Havnesjef Johan Johansen  Gjenvalg  På valg 2023 

Kasserer Jan Ekeberg   Ny             På valg 2023 

Sekretær  Ragnar Martinsen  Ikke på valg  På valg 2022 

 Styremedlem   Tormod Andersen Ikke på valg  På valg 2022 

Varamedlem   Thor A. Johansen Gjenvalg  På valg 2023 

Varamedlem    Aage Harald Johansen Ikke på valg            På valg 2022 



            Webansvarlig    Tor Gustafsson            Ikke på valg            På valg 2022 

Valgkomite: Sveinung Dale stiller seg til disposisjon for en ny periode. Jan 

Ekeberg innstilles til verv i styret og må erstattes. Kjetil Fuglesteg Nilsen 

er forespurt og er villig til å tre inn i valgkomiteen. 

 

 

Etter møte ble det gitt en status fra Roger Kopperud om status Project 

nye båtplasser. 

 

 

 

 

 

 

 

 


