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DAGSORDEN FOR ÅRSMØTET: 
 

  1. ÅPNING. 
  2. VALG AV ORDSTYRER, SEKRETÆR og 
 2 PROTOKOLLVITNER. 
  3. ÅRSBERETNINGER. 
  4. REGNSKAP FOR 2014. 
  5. REVISORS BERETNING. 
  6. MUDRING. 
  7. BUDSJETT FOR DRIFTSÅRET 2015, 
 Fastsettelse av kontingenter m.m.  
  8. INNKOMNE FORSLAG:  
 8.1 Endring av hovedinstruks. 
 8.2 Godtgjørelse for styrearbeid 
  9. VALG I HENHOLD TIL § 8. 
10. BEVERTNING.  

  
 STYRET  
 
 
 
 
 

        Dagsorden for medlemsmøte i DBF: 

1. Styret informerer: Bekken, Oppklaringsmøter 
med Fylkesmannen og Porsgrunn Kommune. 

2. Tildeling av båtplasser, salg, kjøp og leie. 
3. Info fra ut- og opptakskomiteen. 
4. Info om ITV.     
5. Eventuelt. 



Døvik Båtforening 
STYRETS ÅRSBERETNING 2014 

Styret har i driftsåret 2014 bestått av: 
Leder:   Jan Eliassen  Nestleder:  Per Martin Pedersen 
Sekretær:  Torstein Evensen Leder Hyttekomité: Kjell Hugo Haugen  
Leder Tomtekomité: Torbjørn Nilsen Leder Bryggekomité: Bjørn Terje Semb 
Leder Opptakskomité: Morten Slette  Leder Elektrokomité:  Stian Eliassen 
Revisorer:     Leif Svarstad og Nils Holmbakken 
Valgkomité:     Terje Gullaksen og Svein Bjørge 
 
Det er avholdt 8 styremøter siden forrige årsmøte samt 2 mudringskomitémøter. 
 
Styrets leder, nestleder og sekretær har oppfordret til og deltatt i avklaringsmøter med 
Fylkesmannen representert ved Oland og Kittelsen. Temaet for møtet var utgraving av 
sedimenter fra fangdammen og mudring i havna. Fjerning av stengslet ble også drøftet. 
 
Tilsvarende oppklaringsmøte er også avholdt med Porsgrunn Kommune. PK kom til at DBF´s 
tomt må innlemmes i reguleringsplanen for ny GS-veg, innkjøring og parkering. PK vil ta 
kontakt fylkesmannen og planlegge prosjekteringen av en fiskevennlig bekk med fangdam 
som også fanger opp slammet. 
 
Videre er bekkens sandfang tømt, og en egen mudringskomité har utarbeidet en søknad om 
mudring av indre, østre del av båthavna.  
 
Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter et 
tilfredsstillende uttrykk for resultatet i 2014 og den økonomiske stilling ved årsskiftet. 
Utover det som går frem av årsoppgjøret, kjenner ikke styret til forhold som har avgjørende 
betydning for bedømmelsen av foreningen. 
Etter utgangen av regnskapsåret er det ikke inntruffet forhold som det ikke er tatt hensyn til i 
årsoppgjøret og som er viktige for å bedømme foreningens resultater og stilling forøvrig. 
 
Arbeidet i foreningens komitéer, herunder dugnadsarbeidet har fungert tilfredsstillende.  
Det henvises for øvrig til de enkelte komitéers årsberetninger. 
 
Porsgrunn, den 31.12.2014. Døvik Båtforening: 
 



Årsmelding fra tomtekomitéen 2014 
 
Etter forslag fra tomtekomitéen av 2013 (6 medlemmer + leder) ble årets komite utvidet til 8 
medlemmer + leder. 
 
Tomtekomitéen har i år bestått av: 
 
Leder:  Torbjørn Nilsen 
Medlemmer:   

Glenn Berg    Thomas N. Jansen 
Anders Myhre    Jostein Pettersen 
Christian Ruger    Magne Tollefsen 
Per Erik Ween    Odd Kostveit  

 
Komiteen har i løpet av sesongen hatt to møter. 
 
Det første møtet (20.03.14) ble holdt på hytta. 6 frammøtte av 8, 2 forfall. Møtet ble i hovedsak brukt 
til å informere om komiteens oppgaver, og vi gjennomgikk innholdet i redskapsboden. Etter 
erfaringene fra 2013 med bruk av kantklipper holdt leder et lynkurs/innføringskurs i bruk av klipperen 
og tilhørende seletøy. 
 
Som en prøveordning ble de 8 medlemmene inndelt i lag à 2 stk, altså 4 tomannslag. Dette ble gjort 
med tanke på at det selv i ferietiden trolig ville være minst ett komitemedlem som kunne utføre 
jobben. Komitemedlemmene ville også stå friere med tanke på selv å avgjøre fordeling av jobben 
(f.eks om de ville jobbe sammen, jobbe annenhver gang, eller ta en lengre periode hver for seg). Med 
tanke på den store dugnadsjobben som måtte gjøres på høsten 2013 i bekken, ble denne i år delt inn i 4 
soner, og hvert               2-mannslag fikk ansvar for vedlikehold av en av sonene. 
 
Til slutt ble det minnet om viktigheten av å noterer i komiteprotokollen etter hver arbeidsøkt. 
 
Arbeidet på tomta (inklusive bekken) har i år gått veldig greit, både takket være god innsats av 
komiteen, men også på grunn av velvillige værguder. 
 
Både vår- og høstdugnaden har gått greit. Vårdugnaden gikk stort sett med til opprydding etter 
båtuttaket, til klipping av skudd/busker i skråningen ved vestre parkering, til fjerning av vegetasjon på 
platten ved hytta, til generell luking på alle gruslagte arealer og til søppelplukking, særlig rundt 
slippen. 
 
I løpet av våren ble slippen forlenget og utbedret 
 
Høstdugnaden ble hovedsakelig brukt til å luke/rydde på de grusede områdene. I tillegg hadde leder av 
bryggekomitéen behov for folk til en del arbeid med bryggene. 
 
Den 20.10.14 ble siste komitemøte avholdt på hytta. Temaet var: Oppsummering av årets sesong, ros 
og ris. 
Det var stor enighet om at ordningen med parvis inndeling av medlemmene var OK. Når det gjaldt 
bekken, var det også enighet om at ordningen med at hvert par hadde ansvar for sin del av bekken, 
hadde fungert godt, men det var også enighet om at det var vanskelig å få brukt kantklipperen der pga 
mye stein i bekkeløpet og i skråningen ned mot bekken. 
 
Tomtekomiteen takker medlemmene for det arbeidet som er utført i år. 
 
Torbjørn Nilsen 
Leder 
 



Årsberetning for hyttekomitéen 2014 
 

 
Hyttekomitéen i 2014 har bestått av: 
 
 
Leder:   Kjell Hugo Haugen 
Medlemmer:  Hege Lia, Vera Bang, Per Midtbø og Erik Næs. 
 
Møter: Det har i 2014 vært gjennomført 1 møte. Forøvrig har det vært god 

kontakt pr mail. Utover 2 fellesdugnader har det vært gjennomført noen 
enkeltdugnader. 

 
Arbeider 2014: Ny inngangsdør er montert i hytta. 

Undertaket på sørsiden av hytta er utbedret etter lekkasje og  
rekkverket er oljet.  
Malearbeidene på fasadene er nå fullført. 
Bua er rettet opp for skjevheter i fundamentene. 

 
Arbeider 2015: Justere belegningsstein utendørs. 

Spekke sprekker i grunnmuren, ny inspeksjonsluke. 
Lokalisere og tette mulige åpninger for mus. 

 
 
Takk til alle som har stilt opp fra hyttekomitéen, og takk til øvrige medlemmer som har 
bidratt. 
 
 
 
Leder i hyttekomitéen: 
 
Kjell Hugo haugen 
                                                   
 
 
 

 

 



Årsberetning for bryggekomitéen 2014 

Bryggekomitéen har bestått av: 
Leder:  Bjørn Terje Semb 
Medlemmer: Rolf Lambrechts, Knut H. Semb, Reidar Gustavsen, Per M. Pedersen og Odd 
Langvannskås. 
 
Bryggekomitéen har fungert bra i 2014, komitéen hadde på forsommeren et møte for å gå 
gjennom instruks og avviksskjema. 
 
I år har folk vært flinkere til å få på plass båt kort og oblat. 
Viktig at alle som bytter båt er aktive med å få registreringspapirene raskt i orden, det letter 
jobben for byggekomitéen. 
 
Vaktholdet fra G4S har også i år fungert bra. 
Det henstilles til alle å følge med på hverandres båter og være nysgjerrig på fremmed folk i 
havna.  
 
13 båtplasser har i år ikke blitt benyttet, dette er 1 bedre enn i fjor. 
20 plasser ble leiet ut, kunne vært fler da pågangen har vært stor. 
 
3 medlemmer med bruksrett har byttet seg opp i størrelse. 
1 medlemmer med bruksrett har byttet seg ned i størrelse. 
9 plasser har blitt tildelt medlemmer medbruksrett. 
 
Dersom medlemmer ikke skal benytte sin båtplass for ett eller flere år, er det viktig at dette 
meldes styret så tidlig som mulig, slik at foreningen kan leie ut plassen til medlemmer som 
venter på plass. Dette gir ekstra inntekter til foreningen som kommer alle medlemmer til 
gode.  
 
Bryggeanlegget klargjort for sesongen av byggekomitéen, Terje Fornebo stilte velvillig opp 
med kranbil.  
Alle landfaste utliggere ble løftet på land på etter dugnaden, Terje Fornebu stilte med kranbil. 
Dette har blitt praksis for lettere logistikk ved båtopptaket. 
 
På vårdugnaden ble det utført en del skraping av flyteelementer og laget en ny reserve topp til 
utligger. 
Det ble på høstdugnaden arbeidet med å feste landfast brygge og forberedt bedre 
fundamentering på servicebryggen. Det ble montert 14 bildekk som fendring på 
opptaksplassen. 
 
15 oktober ble vannanlegget stengt ut og blåst tørt med luft for frostsikring, og alle slanger 
tømt for vann og hengt opp. 
23 oktober ble innerste seksjon til brygge nr. 2 og 3 ble frakoblet og flyttet ut til en bås, og 
kabel til strømforsyning og vannledning frakoblet. 
 
Takk til komitémedlemmer for jobben som er gjort i år. 
 
Leder byggekomité. 
B. Terje Semb 



Årsberetning fra ut – og opptakskomitéen 2014 
 

Ut – og Opptakskomitéen har i 2014 bestått av: 
 
Leder:   Morten Slette 
Medlemmer: Svein Åge Larsen, Hans Petter Karlsen, Olav Storkås, Rune R Hansen, Yngvar  
  Jacobsen og Knut Rekvik. 
 
 
Fellesuttaket på våren ble gjennomført torsdag 8 mai på ettermiddagen med mobilkran og 
fredag 9 mai med kranbil. 
 
 
Fellesopptaket ble gjennomført torsdag 25 september med 2 kranbiler og fredag 26 september 
med mobilkran.   
Nytt i år var at vi startet tidligere på dagen. Kl 12 med kranbil og kl 08:00 med mobilkran. 
 
Uttaket i våres gikk bra begge dagene.  
Opptaket med kranbiler gikk bra, mens det gikk noe tregt med mobilkran. Det er viktig at vi 
er effektive og hjelper hverandre. Merk hvor på krybba båten skal stå før uttaket i år og merk 
hvor løftestroppene skal være. Dette vil spare tid på løftene. Bruker vi mye tid på løftene må 
vi regne med høyere pris pr løft med mobilkrana. 
  
Det å la mobilkrana ta alle løfta fra vestre ser ut til å fungere bra.  Vi vil også satse på denne 
ordningen i 2015. 
 
Ut – og Opptakskomiteen har hatt sine møter før uttak og opptak. 
 
Som i fjor oppfordrer vi medlemmene til å være tidlig ute med å søke om opplag for vinteren 
2015-2016, da det gjør planleggingen lettere for Ut- og Opptakskomiteen. 
Når medlemmer bytter båt, eller det ikke lenger er aktuelt å ha båten på land, oppfordres 
medlemmene til å gi beskjed om dette til leder i Ut- og Opptakskomiteen.  
 
De som skal ta ned masten på sin seilbåt må gjøre dette før fellesopptaket. Skal masten ned på 
fellesopptak med kranbil, skal dette gjøres etter at alle båtene er satt på land. 
 
Hvis noen har plassert båten feil på krybba og må løfte på nytt for å få riktig plassering vil 
dette bli regnet som 2 løft, og en må betale for 2 løft. 
 
Jeg vil takke de andre medlemmene i komiteen for godt samarbeid i året som har gått. 
 
For ut- og Opptakskomitéen 
Morten Slette 

 
 

 



 
 

Årsberetning for elektriske installasjonen i 
Døvik Båtforening 
 
Elektrokomitéen har for året 2014 vært bestående av: 
 
Leder:  Stian Eliassen  
   
Medlemmer: Kjell Eliassen, Hans Kristian Reinholt, Håkon Selstø og Andrè Hammerstad 
 
Det er for året 2014 avholdt ett møte hvor arbeidsoppgaver er fordelt.  
Det er og holdt kontakt per telefon/sms gjennom året. 
Samarbeidet har vært bra og vi har fått gjort det som sto på vedlikeholdsplanen.  
 
Den elektriske installasjonen er i 2014 kontrollert og funnet i orden. 
 
Det er i året 2014 blitt gjennomført kontroll av alle tilkoblinger på strømsøyler på 
bryggeanlegg og på land. Det ble ikke avdekket feil eller mangler ved denne kontrollen. 
Det ble dette året montert ITV anlegg på tomten.  
Det tok ikke lange tiden etter anlegget var satt i drift før vi tok den første kjeltringen. Hele 
denne seansen på ca. 20 min ble lagt over på minnepenn og overlevert Politiet sammen med 
anmeldes på tyveriet. Utfallet av saken er ukjent.  
Det ble og installert internett i hytten slik at systemet kan fjernstyres og oppdateres.  
 
Det har vært registrert svært få avvik dette året på feil bruk/kabel, dette er bra. 
 
Elektrokomitèen minner og om følgende: 

- Det er tillatt med max 600 watt per båt, det vil forekomme stikkprøvekontroll. Dette 
for og sikre at alle har tilgang til strøm, spesielt de som ligger lengst ute på 
bryggeanlegget. 

- Når det gjelder lading er det 2 døgn per uke som er tillatt 
- Strømmålerne SKAL være lett tilgjengelig i båten, dette er spesielt viktig på 

vinterstid. De skal være tilgjengelig fra bakkeplan slik at vi slipper å åpne for mye av 
presenninger, men det må likevel være beskyttet mot vær og vind 

- Strømmålere leses av i uke 50 og ved uttak. Målerstand sendes leder El. Komitè. 
 
 
Følgende ting som komiteen tar tak i for sesongen 2015 er: 
      - Forebyggende vedlikehold av el.anlegg. 
 
Takker medlemmene for innsatsen i 2014 
 
For Elektrokomitéen 
 
Stian Eliassen 
IK ansvarlig for elektriske installasjoner 



6. MUDRING. 









7. BUDSJETT FOR DRIFTSÅRET 2015, 
 Fastsettelse av kontingenter m.m.  



INNKOMNE FORSLAG: 
 

8.1 Godkjenning av hovedinstruks  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

 

 

 
 





 
8.2 Godtgjørelse for styrearbeid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Da jeg er forhindret til å møte på årsmøtet 18.3.15, vil jeg her utdype min 
begrunnelse for forslaget: 
 
Vedrørende mitt forslag så mener jeg det må være permanent.  
Grunnen for dette er at det er veldig vanskelig å få noen til å ta oppgaver 
i styret eller andre oppgaver i foreningen.  
Alle svarer: «passer ikke», «har for mye å gjøre», «finn noen andre».  
Dette holder ikke lenger, mulig det hjelper å betale litt for jobbene som 
gjøres.  
 
Mvh. Terje Gullaksen 



 
9.0        VALG IHENHOLD TIL §8. 
 
10.0 BEVERTNING 

 
 

NOTATER FRA ÅRSMØTET: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Medlemsmøte 
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