
INNKALLING TIL 
 

ÅRSMØTE 
 

Døvik Båtforening 
 

 
 

 
Det innkalles herved til årsmøte i Døvik Båtforening. 
 
Onsdag, 14. 3.  2018.     kl. 18:30.     
 
Avholdes på LAUGSTOL, Floodmyrveien 17, Porsgrunn 
 
Saker som ønskes behandlet på årsmøte skal være styret 
i hende innen mandag, 26. 2. 2017. 
 
 
 
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, 7. 3. 2017. 
 
 
Ta med deres egen papirkopi av denne ÅRSMØTEINNKALLINGEN med årsberetninger 
samt tilsendt regnskap til møtet!  
 
  
 
 
Døvik Båtforening 
Bergsbygdavegen 83 
3949 PORSGRUNN 
 
 
Styret 

 
Jan Eliassen 
Leder.   



 
 
 
 
 
       

 
 
 
 

ÅRSBERETNING 
2017 

 
 
 

Å R S M Ø T E   2018 
 
 

 
NÅR:  Onsdag, 14.3.2018 KL.18:30 
 
HVOR:  Laugstol   
   Floodmyrveien 17, Porsgrunn, Vallermyrene 
    



DAGSORDEN FOR ÅRSMØTET: 
 

  1. ÅPNING. 
  2. VALG AV ORDSTYRER, SEKRETÆR og 
 2 PROTOKOLLVITNER. 
  3. ÅRSBERETNINGER. 
  4. REGNSKAP FOR 2017. 
  5. REVISORS BERETNING. 
  6. BUDSJETT FOR DRIFTSÅRET 2018, 
 Fastsettelse av kontingenter m.m. 
  7. INNKOMNE FORSLAG:  

7.1 Endring av hovedinstruks: Maksimalt to  
      medlemmer fra samme familie i styret. 

 7.2. Styrets forslag til endringer i styredok. 
7.2.1 Forskuddsfakturering av ut- og opptak. 

 7.2.2 Justeringer i enkelte paragrafer. 
  8. VALG I HENHOLD TIL § 5.4. 
  9. BEVERTNING.  

  
 STYRET  
 
 
 
 

       
  





Årsberetning fra tomtekomitéen 2017. 
Tomtekomitéen har bestått av: 
Leder:   Dag Kokkersvold 
Medlemmer:   Kjell Rune bakken, Odd Kostveit, Lar Lia, Magne Slette, Frank Stamland, 

 Erik Andreas Skau og Magne Tollefsen. 
 
Det har i 2017 blitt avholdt ett møte på våren. 
På møtet ble det planlegging av sesongen, og det ble delt ut vaktlister, samt gjennomgang av 
instruks. Vi var også borte i bua og hadde en gjennomgang av klippere og div utstyr. 
Det ble som tidligere rutine satt opp vaktlag bestående av to medlemmer for å ha mulighet for 
å steppe inn for hverandre. 
Ukentlige oppgaver for tomtekomiteen er plenklipping samt å holde tomta ryddig og fri for 
søppel.  Det har vært noen tilfeller av at søppeldunken har blitt overfylt med åpent lokk, og 
søppel som er blitt satt på utsiden.  Dette avstedkommer direkte griseri, og ekstraarbeid med 
opprydding.  Kommer dere til full søppeldunk, ta da med søppelet hjem, hvor dunken er tom.  
Det ble denne sesongen videreført nedsetting av lemmene oppe i bekken, og vi har kjørt ut et 
lass med grus som ble lagt ut med traktor og dandert på opplagsplassen på dugnaden. 
Sprøyting av ugress ble utført på våren. 
Bommen ved siden av hovedbommen ved bua er også utbedret så denne ikke lenger er bare å 
skyve til siden. 
Det har også blitt byttet noen av stokkene som ligger som kantmarkører rundt på tomta. 
Vår- og høstdugnad er gjennomført med veldig bra oppmøte og super arbeidsinnsats. 
Sesongen 2018 må vi videreføre oppretting av bekkelemmen som skled ut i høst, og kjøre 
vekk overflødig bekkemasse. Videre trengs det noe grus på plassen, hvor det samler seg vann. 
Takk til komitémedlemmer for jobben som er gjort i år. 
 
 
Leder Tomtekomitè 
Dag Kokkersvold 

  



Årsmelding for hyttekomitéen 2017. 
Hyttekomitéen har bestått av: 
Leder:  Kjell Hugo Haugen 
Medlemmer: Marie Vågsether, Vera Bang, Per Midtbø og Åge Bjørntvedt. 
 
Møter: Det har i 2017 ikke vært gjennomført noe samlet møte. Forøvrig har det vært flere 
befaringer med komitémedlemmer med tanke på pågående arbeider og utførelse av disse. 
Utover 2 fellesdugnader har det vært gjennomført betydelige arbeider både på hytta og i 
brakka. 
 
Arbeider 2017: Brakka er fullført inne og ute. Det er bygget en opplagsreol bak brakka for 
felles utstyr. I hytta er ytterveggene på boden tilleggsisolert, kledd med ny kledning og malt. 
Gråsteinsmuren er spekket med betongmørtel. Oppslagstavle er oppusset.                                   
  
Arbeider 2018:  I 2018 er det ikke sett behov for arbeider utover vanlig vedlikehold av 
bygningene og ordinært renhold og opprydding. 
 
Takk til alle som har stilt opp fra hyttekomitéen og takk til øvrige medlemmer for sine 
betydelige bidrag med sin tid og kompetanse. 
 
Leder i hyttekomitéen: 
 
Kjell Hugo Haugen 

  



Årsberetning fra bryggekomitéen 2017. 
 
Bryggekomitéen har bestått av: 
 
Leder:  Bjørn Terje Semb 
Medlemmer: Harry Klokseth, Knut H. Semb, Reidar Gustavsen, Per M. Pedersen og  

Odd Langvannskås. 
 
Bryggekomitéen har fungert bra i 2017, færre avviksmeldinger enn i 2016 
 
I år har mange byttet båt, de fleste har fått 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.  
 
5 båtplasser har i år ikke blitt benyttet, dette er samme antall som 2016. 
34 plasser ble leiet ut, kunne vært fler da pågangen har vært stor. 
2 med båt på henger har leid plass på land. 
2 medlemmer med bruksrett har byttet seg opp i størrelse. 
1 medlem med bruksrett har byttet seg til samme størrelse. 
5 plasser har blitt tildelt medlemmer med bruksrett. 
7 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.  
Bryggeanlegget klargjort for sesongen av byggekomitéen og Terje Fornebo med kranbil.  
Alle landfaste utliggere ble løftet på land dagen før opptaket, Terje Fornebu stilte velvillig 
med kranbil. 
Dette har blitt praksis for lettere logistikk ved båtopptaket. 
 
På våren før uttaket fikk den innerste delen mot land av flytebryggen ut til pir 2 og 3, 
nyoverhalte pongtonger pluss 2 ekstra for bedre oppdrift, og det ble montert nytt toppdekk. 
 
På vårdugnaden ble det utført diverse arbeid på bryggeanlegget. 
 
På høstdugnaden ble toppdekket på landfast brygge vest for bekken rettet opp og montert nytt 
treverk. Det ble også byttet gangbane på en utligger. 25 oktober ble vannanlegget stengt av og 
blåst tørt med luft for frostsikring, og alle slanger tømt for vann og hengt opp. 
Noen brukere på landfaste plasser har byttet gangbane, dette var etterslep fra 2016. 
 
Takk til komitémedlemmer for jobben som er gjort i år. 
 
Leder byggekomité. 
B. Terje Semb 

  



Årsberetning for ut- og opptakskomitéen 2017 

 

Komitéen har i 2017 bestått av: 

Leder:   Roy Isaksen (Kjetil Isaksen). 

Medlemmer:  Kjetil Isaksen, Hans Petter Karlsen, Håkon R. Bjørk,       
Knut Rekvik, Kåre Hammerstad og Viktor Nilsen.    

 

Fellesuttaket ble gjennomført lørdag 22. april med mobilkran og lastebil.  

Fellesopptak med lastebil ble gjennomført lørdag 30. september og fellesopptak med 
mobilkran ble gjennomført søndag 01. oktober 

Opp og uttak gikk smertefritt takket være rolige og dyktige kranførere og mange hjelpende 
hender. Vil igjen oppfordre til at flere bruker fellesdagene. Dersom du krysset av for 
fellesopptak på søknadsskjema, må fellesopptak benyttes pga. bestilling av kran. 

Fellesuttaket er planlagt til lørdag 05.mai. Flertallet av tilbakemeldingene vi fikk, ønsket 
denne datoen. 

Komitéen har hatt 3 møter. Vi har diskutert eventuelle tiltak vedrørende felles opp og uttak. 

Minner om søknadsfrist for opplag!  Det har blitt strengere å frakte båt etter veien, så det kan 
bli trangt om plassen i Døvika. Jo tidligere søknaden er inne, jo større mulighet for plass. Etter 
at fristen er gått ut, blir det også tatt inn eksterne båter frem til plassen er full. 

Til slutt vil jeg takke komitémedlemmene for et hyggelig og godt samarbeid. 

 

Leder Ut- opptakskomité 

Kjetil Isaksen/Roy Isaksen 
  



Årsberetning for elektrokomitéen 2017. 
 
Elektrokomitéen har for året 2017 vært bestående av: 
 
Leder:  Stian Eliassen  
Medlemmer:  Kjell Eliassen, Hans Kristian Reinholt, Geir Arne Aarmodt og 

André Hammerstad 
 
Det er i 2017 ikke avholdt møter i komitéen. Vi har holdt kontakt pr 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.  
Det ble montert 2 nye kameraer for bedre dekning av havnebassenget. 
 
Den elektriske installasjonen er i 2017 kontrollert og funnet i orden. 
  
Det er for vinteren 2017/2018 15 målere utlånt. Det er alle målerne vi har. 
Det anbefales og være tidlig ute med forespørsel om å få leie måler. 
Det har kommet flere henvendelser om å anskaffe flere målere eller om båteier selv kan skaffe 
en. Dette vil per dags dato ikke gjennomføres/tillates da det ikke er tilstrekkelig antall 
strømuttak til en økning på antall målere. Det må hensynstas til dem som ikke disponerer 
strømmåler og som trenger strøm til lading/vedlikehold.  
 
Det har vært registrert svært få avvik dette året på feil bruk/kabel, dette er bra. 
 
Det henviser til Hovedinstruks §8 for bruk av strøm i Døvik Båtforening.  
Det er medlemmenes ansvar og sette seg inn i disse.  
 
 
Følgende ting som komiteen tar tak i for sesongen 2018 er: 
 
        - Forebyggende vedlikehold av el.anlegg. 
 
2 medlemmer, Hans Kristian Reinholt og Kjell Eliassen takkes av etter mange års tjeneste for 
foreningen. 
Nytt medlem tas inn; Nils Venstøp 
 
Takker medlemmene for innsatsen i 2017. 
 
For Elektrokomitéen 
 
Stian Eliassen 
IK ansvarlig for elektriske installasjoner 

  



 
 
 
 
 

  7. INNKOMNE FORSLAG:  
7.1 Endring av hovedinstruks. Ant. Medlemmer                
fra samme familie i styret. 

 
 
 

Til Styret i Døvik Båtforening. 
 
Forslag til vedtektsendring  
Styret må ikke ha mer enn 2 personer fra samme 
familie. 
 
  
Hilsen. 
Terje Gullaksen    
  



 
7.2. Styrets forslag til endringer i styredokumenter. 

 
 7.2.1 Forskuddsfakturering av ut- og opptak. 
 
 

 
 
FORSLAG TIL ÅRSMØTET 2018   SKIEN, 28.12.2017 
 
 
 
OPPLAG: Søknader til fellesopptak/uttak forskudds faktureres for 

oppdraget etter innsendt søknad.   Beløpet vil ikke bli 
tilbakebetalt dersom fellesopptak/uttak ikke benyttes.  Frist 
for å avmelde oppdraget settes til 1- en måned før. 

 Det gis ikke anledning til opptak / uttak i uken før 
fellesoptak/uttak.  Brudd vil medføre avvikskostnader. 

 
Begrunnelse:  

Kranringen krever et minimum av løft for å møte opp.  20 
løft for kran, og 15 løft for bil.  For å lette logistikken, og 
gjennomføre oppdraget med plassering av båter på tomta er 
en avhengig av gode rutiner.  Vi må derfor ha en god 
organisering. 

 
Styret  

 
 

 
 

  



7.2.2 Justeringer i enkelte paragrafer. 
 
DBF-001 Vedtekter: 
 
4.4 Dugnad 
Styret fastsetter årlige planer for dugnader i havna. 
Dugnadsarbeidet er et hovedelement i foreningens formål og 
arbeidsform. Vedvarende Unnlatelse av å møte regnes som 
brudd på §4.9. Utfyllende bestemmelser finnes i DBF-002 pkt. 
5.13. 

 
DBF-002 Hovedinstruks  
 
3. Komiteer og funksjoner underlagt styret. 

 
3.1.Valgkomite:  
Valgkomiteen skal på fritt grunnlag fremskaffe kandidater til 
styret. Medlemmer i styret som er på valg skal forespørres om 
gjenvalg. Til hvert verv innstilles en kandidat. 
Lykkes ikke valgkomitéen å skaffe frivillige kandidater til ledige 
verv skal styret v/ leder kontaktes. Med hjemmel i vedtektenes 
§5.4 utpeker da styret og komité i samarbeide et medlem med 
egnede kvalifikasjoner til vervet.  
Styret kan også benytte regelen om adgang til benkeforslag ved 
valg på årsmøtet. 
 
 
5.13. Dugnadsarbeider 
Det avholdes 2 ordinære dugnader pr. år. Ved innkalling til 
ekstra dugnad teller denne som ordinær dugnad med hensyn til 
dugnadsdeltagelse. 
Alle båtplassbrukere møter på dugnad 1 gang pr. år. Leietagere 
møter i stedet for bruksrettshaver som leier ut, ref. pkt. 5.5. 
Oppmøtet organiseres slik at alle med båtplassnummer som er 
partall møter på vårdugnad, oddetall møter på høstdugnad. Året 
etter byttes dette om.  



Båtplassbrukere som er medlemmer i arbeidskomiteene er fritatt 
for annet dugnadsarbeide i den perioden de er innvalgt og møter 
bare på de alminnelige dugnadsdagene dersom de er innkalt av 
komiteleder.  
Unnlatelse av å møte fram på ordinær dugnad eller å delta i 
komitearbeid medfører avvikskostnader. 
Har et medlem ikke møtt på 3 av de 6 siste dugnadene 
iverksettes utestengelse ifølge vedtektenes §4, pkt.9. Betaling av 
avvikskostnader for manglende oppmøte opphever ikke 
dugnadsplikten. 
Etter fylte 67 år kan båtplassbrukere fritas fra dugnad.  Den som 
ønsker fritak må gi beskjed til styret skriftlig, ved e-post eller 
SMS. Beskjed gitt innen 1.april er gyldig for kommende sesong 
og så lenge vedkommende er medlem.  

 
7. Vinteropplag. 
 
7.1. Tildeling av opplagsplass: 
Båter må IKKE settes i opplag på DBFs arealer uten etter 
godkjennelse og anvisning av plass fra formann 
ut/opptakskomite eller stedfortreder. Båter som plasseres feil vil 
bli flyttet eller fjernet for eiers regning. 
Dersom etterspørsel etter opplagsplass på foreningens tomt er 
større enn tilgjengelig areal tildeles plass etter følgende 
prinsipper: 
Prioritet 1: Båtplassbrukere som har meldt behov til 
opplagskomiteen innen fastsatt frist, 1.3. hvert år. Om nødvendig 
vil plass bli tildelt etter ansiennitet. 
Prioritet 2: Ledig plass tildeles deretter båtplassbrukere og 
øvrige medlemmer i den rekkefølge forespørsler kommer inn 
(OBS! Ingen ansiennitetsfordel). 
Prioritet 3: Er det fortsatt ledig areal kan styret leie ut dette til 
personer utenfor DBF. Slike plasser vil ikke bli tildelt før leder 
av ut/opptakskomite har full oversikt over medlemmenes behov. 
Det vil ikke bli tildelt opplagsplass til båter større enn det som 
maksimalt kan legges i DBFs bryggeanlegg. 

  



7.2. Opptak/uttak av båt: 
Båten må være fjernet fra vinteropplag senest 1. Juni. Hvis dette 
ikke kan overholdes, må det søkes til styret om forlengelse av 
opplag. Båtplassbrukere skal fortrinnsvis benytte foreningens 
felles opptak/uttaksdager. 
Medlemmer som ikke er båtplassbrukere og ikke-medlemmer 
som leier plass i DBFs anlegg skal benytte foreningens felles 
opptak/uttaksdager.  
Medlemmer som søker om fellesopptak/uttak 
forskuddsfaktureres for løfteoppdraget etter innsendt søknad. 
Beløpet vil ikke bli tilbakebetalt dersom man uteblir fra 
fellesopptak/uttak.  Frist for å melde seg av oppdraget settes til 
1- en måned før. 
Det gis ikke anledning til private båtløfteoppdrag på dagene for 
fellesoptak/uttak og i uken før dette. Brudd vil medføre 
avvikskostnader. 



9.3. Priser ikke avhengig av båtplass størrelse: 
Avvikskostnad, tabellens pkt.7, er hjemlet i DBF-001 Vedtekter 
§6.1, 2.ledd, og er fastsatt til en antatt pris for 1-en arbeidstime 
som foreningen må kjøpe inn eksternt eller som må utføres av 
andre i foreningen når et medlem ikke følger opp sine plikter. 

 

Medlemskontingent Kr. 350 
Kostnader vaktselskap Kr. 200 
Etableringskostnader v/tildeling av 
bruksrett  

Kr. 3.000 

Administrasjonskostnader 
v/overdragelse av bruksrett 

Kr. 500 

Depositum ved leie (sikkerhet 
nøkkel/kostnader) 

Kr. 1.000  

Tap av nøkkel, pr. stk.  Kr. 350 (oppdatert pr. 1.9.17) 
Avvikskostnad, brudd på DBFs 
bestemmelser 

Kr. 500 

Strøm pr kWh   Kr.  1,50 
Leie av strømmåler pr. sesong Kr. 50  
Leie av jolleplass, båtplassbrukere
  

Kr. 250 

Leie av plass for båt m/henger 
  

Kr. 1.700 

Kostnad båtløft felles opptak/uttak Etter regning 
 
  



 
 
 
 
 

Medlemsmøte Døvik Båtforening 
 
 

Dagsorden: 
 

1.  Styret informerer om:  
Faktura innbetaling pr. 1.3.2018   
Tilbakemeldinger av tilsendt E-Poster 
Inntak nye medlemmer  
Ny landgang   
Utligger pl 1.  
Vedlikehold trebrygge og landganger 

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

 
 
 


