
INNKALLING TIL 
 

ÅRSMØTE 
 

Døvik Båtforening 
 

 
 

 
Det innkalles herved til årsmøte i Døvik Båtforening. 
 

Onsdag, 16. 3.  2016.     kl. 18:30.     
 
Avholdes på SKAGERAK ELEKTRO, ENGERFELTET, Porsgrunn 
 
Saker som ønskes behandlet på årsmøte skal være styret 
i hende innen mandag, 24. 2. 2016. 
 
 
 
ÅRSBERETNINGER OG HOVEDINNSTRUKS 
BLIR LAGT UT PÅ NETTET OG KAN HENTES PÅ FØLGENDE STED: 
 
www.dbf-porsgrunn.com 
 
eller hentes på hytta i Døvika fra onsdag, 9. 3. 2016. 
 
 
Ta med deres egen papirkopi av denne ÅRSMØTEINNKALLINGEN med årsberetninger samt tilsendt 
regnskap til møtet!  
 
  
 
 
Døvik Båtforening 
Postboks 1146 
3905 PORSGRUNN 
 
 
Styret 

 
 

Jan Eliassen 
Leder.   
 
 
 
 



 
       

 
 
 
 
 
 

ÅRSBERETNING 
2015 

 
 
 

Å R S M Ø T E   2016 
 
 

 
NÅR:  Onsdag, 16.3.2016 KL.18:30 
 
HVOR:  Skagerak Elektro 
   Engerfeltet, Vallermyrene 
    



DAGSORDEN FOR ÅRSMØTET: 
 

  1. ÅPNING. 
  2. VALG AV ORDSTYRER, SEKRETÆR og 
 2 PROTOKOLLVITNER. 
  3. ÅRSBERETNINGER. 
  4. REGNSKAP FOR 2015. 
  5. REVISORS BERETNING. 
  6. BUDSJETT FOR DRIFTSÅRET 2016, 
 6.1 Nytt toalett 
 6.2 Sikring av bekken overstrøms 
 6.3 Styrehonorar 
 Fastsettelse av kontingenter m.m. 
  7. INNKOMNE FORSLAG:  
 7.1 Endring av vedtekter og hovedinstruks. 
  8. VALG I HENHOLD TIL § 8. 
  9. BEVERTNING.  

  
 STYRET  
 
 
 
 

        Dagsorden for medlemsmøte i DBF: 

1. Styret informerer: Hvordan gikk mudringen.   
ITV – tyverier – tilsyn. Vannforbruk. 

2. Tildeling av båtplasser, salg, kjøp og leie. 
3. Eventuelt. 



  



Årsmelding fra tomtekomitéen 2015 
 
Tomtekomite har i 2015 bestått av: 
 
Øystein Øhrn (leder), Petter Hellum, Odd Kostveit, Geir Henning Larsen, Anders 
Myre, Geir Norheim, Cristian Ruger, Erik Andreas Skau og Magne Tollefsen. 
 
Det har i 2015 vært avholdt to møter i tomtekomiteen, et i løpet av våren og et på 
høsten. 
 
Møtet på våren ble brukt til planlegging av sesongen. 
Instruks for medlemmer av tomtekomite ble gjennomgått og vaktlag ble satt opp. 
Det ble valgt å bruke modellen fra 2014 hvor hvert vaktlag bestod av to stk. 
Dette gir større fleksibilitet for deltagerne hvor det er mulig å steppe inn for hverandre 
dersom dette skulle bli nødvendig. 
Ukentlige oppgaver for tomtekomitemedlemmene består av plenklipping, salting av 
grus, tømme søppelbøtter og å holde tomtearealene ryddig. 
Ved behov skal gresset i bekken slås. 
Møtet ble avsluttet med en tur på tomta og besøk i tomtekomiteens bod hvor erfarne 
medlemmer forklarte litt om de forskjellig maskinene. 
 
Høstmøtet ble brukt til oppsummering av sesongen. Alle deltagere var fornøyd med 
hvordan det hadde fungert gjennom sesongen. 
 
Det ble i 2015 gjort forsøk med å bruke eddiksyre til å begrense groing av ugress i de 
gruslagte områdene. 
60% eddiksyre ble fortynnet  til forskjellige konsentrasjoner og sprøytet på med 
tåkesprøyte og helt på med vannekanne uten at dette gav den ønskede effekt. 
Det ble til slutt besluttet å sprøyte grusen med roundup, noe som gav et bedre 
resultat. 
 
Det var i 2015 to dugnader, en på vårparten og en om høsten. 
Det var godt oppmøte på begge dugnadene. 
Dugnadene ble brukt til generell vedlikehold og opprydding av plassen og etterfylling 
av grus hvor dette var nødvendig. 
Huller i asfalten ble fylt med grus. 
På vårdugnaden ble det også gjort noen opprydding i skrenten mot Olavsberget. 



 

Årsberetning for hyttekomitéen 2015 
 

 
Hyttekomiteen i 2015 har bestått av: 
Leder:              Kjell Hugo Haugen 
Medlemmer:   Marie Vågsether, Vera Bang, Per Midtbø og Åge Bjørntvedt. 
 
Møter:             Det har i 2015 vært gjennomført 1 møte. Forøvrig har det vært enkelte 

  befaringer med komitemedlemmer med tanke på fremtidige arbeider. 
               Utover 2 fellesdugnader har det vært gjennomført noen enkeltdugnader. 
 
Arbeider 2015: Ny inspeksjonsluke til kryperom er etablert. 
     Steinmuren på hjørnet av arealet med beleggningsstein er gjenoppbygget. 
     Ventilåpninger til hytta er fullført og istandsatt. 
     Beleggningsstein er rettet opp. 
 
Arbeider 2016: Utbedre råteskader på yttervegg mot sør, ny kledning og beslag mot 

   grunnmur. 
                          Vaske og male vestvegg og utbedre dør mot sør på redskapsbod. 
     Male liten bod ved dammen. 
     Omgjøre wc-rom med tanke på bedre renhold og hygiene. 
                               
Takk til alle som har stilt opp fra hyttekomiteen og takk til øvrige medlemmer som har bidratt. 
 
Leder i hyttekomiteen: 
 
Kjell Hugo haugen 
                                                   
 
 
 

 

 



Årsberetning for bryggekomitéen 2015 

Bryggekomiteen har bestått av: 
Leder:  Bjørn Terje Semb 
Medlemmer: Rolf Lambrechts, Knut H. Semb, Reidar Gustavsen, Per M. Pedersen og  

Odd Langvannskås. 
 
Bryggekomiteen har fungert bra i 2015, komiteen 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 «Team Security» har også i år fungert bra. 
Det henstilles til alle å følge med på hverandres båter og være nysgjerrig på fremmed folk i 
havna.  
 
8 båtplasser har i år ikke blitt benyttet, dette er 5 bedre enn i fjor. 
23 plasser ble leiet ut, kunne vært fler da pågangen har vært stor. 
 
5 medlemmer med bruksrett har byttet seg opp i størrelse. 
1 medlem med bruksrett har byttet seg til mindre størrelse. 
1 medlem med bruksrett har byttet seg til samme størrelse. 
10 plasser har blitt tildelt medlemmer med bruksrett. 
3 plasser er til salg ved årsskiftet. 
 
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 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 utført diverse arbeider på bryggeanlegget som skraping og bygging 
av ny gangbane 
15 oktober ble vannanlegget stengt ut og blåst tørt med luft for frostsikring, og alle slanger 
tømt for vann og hengt opp. 
11 november ble innerste seksjon til brygge nr. 2 og 3 ble frakoblet og flyttet ut til en bås, og 
kabel til strømforsyning og vannledning frakoblet. 
 
Mudring av båthavna ble startet 2. november og ferdigstilt 3 november. Ca700 m3 ble lastet 
fra lektere over i skipet ti NOA for transport til Langøya. Denne operasjonen gikk meget bra 
og leder med hjelpere var tilstedet under mudringen som kjentmenn og hjelpere. 



De fleste flyteelementene 17 stk. på landfaste utliggere har blitt demontert for reparasjon og 
oppgradering. Denne jobben har leder fulgt opp og aktivt deltatt sammen med de som 
disponerer de aktuelle plassene. 
 
Takk til komitemedlemmer for jobben som er gjort i år. 
 
Leder byggekomité. 
B. Terje Semb 



 

Årsberetning fra ut – og opptakskomitéen 2015 
 

Ut – og Opptakskomiteen har i 2015 bestått av: 
 
Leder:   Morten Slette 
Medlemmer:   Svein Åge Larsen, Hans Petter Karlsen, Olav Storkås, Håkon R. Bjørk,  

            Knut Rekvik, Roy Isaksen og Kåre Hammerstad. 
 
 
Fellesuttaket på våren ble gjennomført mandag 9 mai på ettermiddagen med mobilkran og 
onsdag 11 mai med kranbil. 
 
I 2015 ble opptaket gjennomført på lørdag 26 september med mobilkran og bil. 
opptaket startet kl 08:00.  
 
Uttaket i våres gikk bra begge dagene.  
Opptaket med kranbiler gikk bra, mens det gikk noe tregt med mobilkran til å begynne med. 
Det er viktig at vi er effektive og hjelper hverandre. 
Nok en gang oppfordrer vi til å merke hvor på krybba båten skal stå før uttaket i år, og merk 
hvor løftestroppene skal være og merk av hvor på seilbåten støttene skal være. Dette vil spare 
tid på løftene.  
Det ser ut til at det er en tendens til at fler vil ta båten sin opp eller ut før eller etter felles 
opptak/uttak. 
Hvis denne utviklingen fortsetter bør vi diskutere hvilke ordninger vi skal ha på uttak og 
opptak da prisen på mobilkran pr båt kan øke og det genererer mer arbeid for plassering av 
båter. 
 
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 
2016-2017, 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 Opptakskomiteen 
Morten Slette 

 
 

 



 

Årsberetning for elektrokomitéen 2015  
i Døvik Båtforening 
 
Elektrokomitéen har for året 2015 vært bestående av: 
 
Leder:  Stian Eliassen  
   
Medlemmer: Kjell Eliassen, Hans Kristian Reinholt, Håkon Selstø og Andrè Hammerstad 
 
Det er i 2015 ikke avholdt møter i komitéen. Vi har holdt kontakt per telefon/mail.  
Komitémedlemmene har faste oppgaver som gjentar seg hvert år.. 
Samarbeidet har som tidligere vært bra og vi har fått gjort det som sto på vedlikeholdsplanen.  
 
Den elektriske installasjonen er i 2015 kontrollert og funnet i orden. 
  
Dagens dekningsområde for kameraovervåkningen av havnebassenget er ikke optimal.  
Det skal i 2016 vurderes om det skal monteres flere faste overvåkningskameraer i lysmastene 
ved "Arnes Plass" for og øke dekningsområdet.  
Resultatet av dette legges frem for årsmøte 2017. 
Det er for vinteren 2015/2016 15 målere utlånt. Det anbefales og være tidlig ute med 
forespørsel om og få låne måler 
 
Det har vært registrert svært få avvik dette året på feil bruk/kabel, dette er bra. 
 
El komitéen 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 
- For de som har strømmåler SKAL disse være lett tilgjengelig, 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.  
Det benyttes eget skjema på hjemmesiden. 

 
 
Følgende ting som komiteen tar tak i for sesongen 2016 er: 

-  Se på muligheter/pris for flere overvåkningskameraer. 
        - Forebyggende vedlikehold av el.anlegg. 
 
 
Takker medlemmene for innsatsen i 2015 
 
For Elektro komitéen 
 
Stian Eliassen 
IK ansvarlig for elektriske installasjoner 
 



 
 

4. REGNSKAP FOR 2015. 
Se eget mail fra leder 
 
 
5. REVISORS BERETNING. 
Se eget mail fra leder 
 



6.1 Nytt toalett på 
hytta

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

6.2 Sikring av bekken overstrøms  
 

 
 
 
 
 
 
6.3 Styrehonorar 
 

 



 
Fastsettelse av kontingenter m.m.  
 
 
 
 
 
INNKOMNE FORSLAG: 

 
7.1 Endring av vedtekter og hovedinstruks. 
       Ligger på hjemmesiden  
 
 
 
 
8.0    VALG I HENHOLD TIL § 8. 

 
 
 
 

9.0   BEVERTNING 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medlemsmøte Døvik Båtforening  
 
 
   Dagsorden: 
 

1. Styret informerer: Hvordan gikk mudringen.   
ITV – tyverier – tilsyn. Vannforbruk. 

2. Tildeling av båtplasser, salg, kjøp og leie. 
3. Eventuelt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 


