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Døvik Båtforening
STYRETS ÅRSBERETNING 2022

Styret har i driftsåret 2022 bestått av:

Leder:   Jan Eliassen Nestleder:  Per Martin Pedersen
Sekretær:   Torstein Evensen Leder Hyttekomité:  Aage Bjørntvedt
Leder Tomtekomité:   Dag Kokkersvold Leder Bryggekomité:  Bjørn Terje Semb
Leder Opptakskomité:  Andreas Vaa Leder Elektrokomité:   Stian Ytterbø
Revisorer:    Leif Svarstad
Valgkomité:    Ole E. Samuelsen og Thomas Nøklegård Jansen

Det er avholdt 5 styremøter siden forrige årsmøte.

Det ble i 2022 gjort kun mindre vedlikeholdsarbeider. Endelig ble det i år mulig å avholde
både vår- og høstdugnad på vanlig måte. I tillegg har det vært blitt innkalt medlemmer i
mindre grupper til å utføre kortvarige, nødvendige arbeider.

Østre kaifront har i løpet av året blitt sikret ved å banke ned stolper foran de mest utsatte
kaifrontelementene. Deretter har toppdekket blitt rettet opp. Fremover nå er planen å følge
med på utviklingen for å se om setningene har stanset.

Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter et
tilfredsstillende uttrykk for resultatet i 2022 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 for øvrig.

Arbeidet i foreningens komitéer, herunder dugnadsarbeidet har fungert tilfredsstillende.
Det henvises for øvrig til de enkelte komitéers årsberetninger.

Porsgrunn, den 31.12.2022. Døvik Båtforening:

............................. …………………… .........................
Jan Eliassen Per Martin Pedersen Torstein Evensen
Leder Nestleder Sekretær

............................. ...............…………. …………………
Dag Kokkersvold Aage Bjørntvedt Bjørn Terje Semb
Tomtekomité Hyttekomité Bryggekomité

………………….. …………………….
Andreas Vaa Stian Ytterbø
Opptakskomité Elektrokomité



Årsberetning 2022 for Tomtekomitéen i Døvik Båtforening

Tomtekomitéen har for året 2022 bestått av:
Leder: Dag Kokkersvold
Medlemmer: Olav Fosse, Tore Hagen, Stine Solum, Are Raknes,

Magne Slette, Erik Andreas Skau, Harald Storteig og
Magne Tollefsen

Møter:
Det har i 2022 blitt avholdt ett møte på våren.

På møtet ble det planlegging av sesong, og det ble delt ut vaktlister og foretatt
gjennomgang av instruksen.

Vi var også borte i bua hvor vi hadde en kikk på bruk av de forskjellige
klipperne.

Det ble som tidligere rutine satt opp vaktlag bestående av to medlemmer for å ha
mulighet for å steppe inn for hverandre.

Sesongen har gått veldig bra, og tomten har vært fint klippet og stort sett vært
lite søppel som har ligget rundt.

Vil få takke medlemmene i Tomtekomitéen for super innsats!

Leder i Tomtekomitéen:
Dag Kokkersvold



Årsberetning 2022 for Hyttekomitéen i Døvik Båtforening

Hyttekomitéen har for året 2022 bestått av:
Leder: Aage Bjørntvedt
Medlemmer:  Marie og Per Vågsether, Vera Bang, Per Midtbø og Bent Fosse

Møter:
Det har i 2022 ikke vært holdt noen fysiske møter, på grunn av at alle i komitéen
kjenner arbeidsoppgavene godt, og da det ikke har vært behov. Vi har imidlertid
hatt noe kontakt bl.a. via telefon, SMS og E-post. Komitéen er en godt
innarbeidet gjeng, så alle vet hva de skal gjøre, og det har fungert greit.

Arbeider i 2022:
Hytta er i bra stand. Det ikke gjort spesielle arbeider i år, kun vanlig oppfølging
og vedlikehold. Av spesielt vedlikehold kan nevnes:

· Ved kraftig vind i sommer ble noen av taksteinene forskjøvet. En falt ned og
knuste. Dette ble fikset etter et par dager. Ingen følgeskader.

· I høst ble begge takrennene sjekket. Den mot syd inneholdt mye slam, som
ble fjernet.

Det vanlige arbeidet i komitéen er å holde hytta i orden, med vask, tømming av
søppel og sørge for at det er tilstrekkelig med kaffe, toalettpapir etc. i hytta.

I tillegg har vi sjekket og tømt musefeller i boden inne i hytta. Etter at det ble
montert musejager (apparat som lager høyfrekvent lyd) for et par år siden, har
det vært minimalt med mus i fellene.

Komitéen har også i år hatt ansvaret for servering av mat og drikke ved
fellesdugnadene.

En stor takk til alle i hyttekomiteen.

Leder i Hyttekomitéen:
Aage Bjørntvedt



Årsmelding fra Bryggekomitéen 2022.

Bryggekomitéen har bestått av:
Leder: Bjørn Terje Semb
Medlemmer: Petter Semb, Jostein Baksaas, Per Våtvik, Per M. Pedersen

og Erik Langeland.
Bryggekomitéen har fungert bra i 2022 med få avviksmeldinger.
I år har mange byttet båt, de fleste har fått på plass båtkort og oblat, men det har
gått tregt med omregistrering i Redningsselskapet.
Viktig at alle som bytter båt er aktive med å få registreringspapirene raskt i
orden, det letter jobben for byggekomitéen.
I 2022 har vi hatt ett tyveri av båt, men den ble funnet igjen på Stathelle marina.
Vaktholdet fra Securitas har 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 4 færre enn i 2021.
28 plasser ble leiet ut, det er 2 færre enn 2021.
4 jolleplasser ble leiet ut.
1 med båt på henger har leid plass på land sommersesongen.
2 medlemmer med bruksrett har byttet seg opp i størrelse.
6 plasser har blitt tildelt medlemmer med bruksrett.
1 plass er til salgs 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 samme uke som
opptaket, Terje Fornebu stilte velvillig med kranbil. Dette har blitt praksis for
lettere logistikk ved båtopptaket.
Det ble utført diverse arbeider på dugnadene. Etter uttaket på våren ble det med
bruk av gravemaskin slått ned 18 trepeler på utsiden av granittblokkene på
østsiden av bekken. Dette er utført for å stoppe ytterligere utglidning av
fundamentene. Tre personer stilte opp på egen dugnad for å rette opp toppdekket
på denne delen av landfast brygge. Arbeidet ble flott utført. Vi følger opp
eventuell videre utglidning ved å jevnlig å sjekke høyder i tiden fremover.
Det er ikke planer om større vedlikeholdsoppgaver på bryggeanlegget i 2023.
Det oppfordres til at medlemmene med bruksrett på trebryggene, i fellesskap å
bytte dårlig treverket. Materialer kjøpes inn av foreningen på forespørsel. Det er
spesielt Brygge 2 som har flest dårlige gangbaner

Takk til komitémedlemmer for jobben som er gjort i år.
Leder Byggekomitéen:  B. Terje Semb



Årsberetning 2022 for Ut- og opptakskomitéen i DBF.

Komitéen har i 2022 bestått av:
Leder: Andreas Vaa
Medlemmer: Morten Anholt, Ole Petter Bjørnsen, Ole Erik Samuelsen,

Morten Sem, Reidar Tveit og Egil Varhaug.

Fellesuttaket ble gjennomført lørdag 23. april med mobilkran og lastebil.
Fellesopptaket ble gjennomført lørdag 17. september med mobilkran og lastebil.

Opp og uttak gikk smertefritt takket være rolige og dyktige kranførere og mange
gode hjelpere.

Vil igjen oppfordre til at flere benytter fellesdagene, dette bidrar til en smidigere
logistikk ift. opplagsplassering. Dersom man krysser av for fellesopptak på
søknadsskjema, må fellesopptak benyttes pga. bestilling av kran.
Vi skal forsøke å få til fast dato på opp og uttak som fremgår på
søknadsskjemaet.

Det har også blitt gjort en bra jobb med oppmåling av opplagsplassene og
plassering av markørsteiner. Komitéen justerte plassmarkørene noe i år for å
tilpasse avstanden mellom radene bedre, spesielt øst for bekken.

Det har vært noen utfordringer med plassering av båthengere i havna i løpet av
sommersesongen. Det er viktig at disse plasseres lengst nord på tomten da
parkering til medlemmer må prioriteres i sommersesongen. Henstiller også alle
med henger om å merke disse tydelig med navn og telefonnummer slik at de kan
kontaktes ved behov, dette er viktig.

Minner om søknadsfrist for opplag som er 1. mars. 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 flere eksterne båter frem til plassen
er full.

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

Leder Ut- opptakskomitéen
Andreas Vaa



Årsberetning for Elektrokomitéen 2022

Elektrokomitéen har i 2022 bestått av:

Leder: Stian Ytterbø
Medlemmer:  André Hammerstad og Nils Venstøp

Det er i 2022 ikke vært avholdt møter i komitéen. Vi har holdt kontakt per
telefon. Komitémedlemmene har faste oppgaver som gjentar seg hvert år.

Det er ikke vært noe nedetid med overvåkningen etter at tastatur og mus ble
fjernet.

Det er byttet 2 stk armaturer i verktøybua nede ved vannet.

Det er for vinteren 2022/2023 utlånt 12 målere, det vil si at vi har 2 stk ledig.
Vi har i dag ingen målere til korttidsutlån da denne er ødelagt, ved behov kan vi
låne ut en av de faste målerne.

Det må tas hensyn til dem som ikke disponerer strømmåler, men som trenger
strøm til lading/vedlikehold.

Det har vært registrert svært få avvik dette året på feil bruk/kabel og dette er bra.
Det henvises til hovedinstruks §8 for bruk av strøm i Døvik Båtforening.
Det er medlemmenes ansvar å sette seg inn i disse.

Følgende ting som komitéen tar tak i for sesongen 2023 er:

- Forebyggende vedlikehold av EL-anlegg.
- Skaffe og montere skap for PC og utstyr i hytta
- Bytte defekte fotoceller på betongbryggen
- Sjekke muligheter for bytte av lyskaster ved betongbryggen

Takker medlemmene for innsatsen i 2022.

For Elektrokomitéen
Stian Ytterbø
Leder Elektrokomitèen



  7. INNKOMNE FORSLAG:

Det har i flere år vært flere innbrudd årlig i båtene på Døvika. Dette er utfordrende å gjøre noe
med. Videoovervåkingen er av en slik kvalitet og omfang, at det etter min mening, ikke bidrar
noe særlig med å få pågrepet gjerningspersonene.

Mitt forslag er å iverksette tiltak som kan forebygge innbrudd, samt gjøre forholdene mer
krevende for de som eventuelt vil forsøke å gjøre innbrudd. Det er irriterende og skaper mye
arbeid for de som blir utsatt for innbruddene.

Tiltak 7.1 er å montere lyskastere med bevegelses-sensor på bryggene. Det at kraftig lys
tennes når folk beveger seg på bryggene, vil virke avskrekkende for tyver.

Tiltak 7.2 er å gjøre det mer krevende for tyver å komme til bryggene. Mitt forslag er å
montere ståldører med gitter på hver brygge. De siste innbruddene har gjerningspersonene
kommet fra land.

Det er verre å forebygge innbrudd i båtene når de ligger til opplag, men lyskastere med
bevegelsessensorer vil også her kunne forebygge innbrudd (tiltak 7.3).

Mvh
Thomas Fredriksen

7.1 Sterke lyskastere m. bevegelsessensorer til forbedret
kvalitet på videoovervåkning

Svar 1

Det er liten tvil om at kameradekningen av båthavnen er langt fra full dekning. For å oppnå
dette, både sommer og vinter, må det investeres store summer. En generell overvåking slik det
er i dag vil bidra til å kartlegge hva som skjer i havnen slik at ytterligere tiltak kan tas. Det bør
dog monteres noen flere kamera for å kunne få en oversikt over hele havnen.

Båteiere bør også sjekke båtene sine ofte for å få utnytte av kameraovervåkingen da vi kun
har lov å lagre video i 7 dager.

Erfaringsmessig vil det å montere mer belysning gi tyvene bedre arbeidslys. Hvem reagerer
på at lys tennes i båthavnen? Hvem gjør noe med det? Vi har utrolig mange turgåere og
fiskere som tusler igjennom havnen til alle døgnets tider. Tyveri av den typen vi har hatt i den
siste perioden har vært planlagt og raskt utført. Det har også vært tyverier midt på dagen i
Døvik Båtforening.

Et grovt estimat på full dekning av kameraovervåking vil være: 250 – 350 000,- avhengig av
utstyr. Dette inkluderer ikke elektrikerarbeid, fiber i bakken, nye stolper etc.

/André - Nokas



Svar 2: Slik type belysning på bryggeanlegget har liten effekt sett opp imot investeringen.
Disse må monteres såpass høyt at de er utenfor rekkevidde. Dette vil anslagsvis koste 5 000,-
eks mva per punkt, og det bør da være 5 punkter (3 på betongbryggen og 2 på trebryggen. At
vi monterer lys m/bevegelsessensor vil nok gjøre til at folk registrerer det, men ikke
nødvendigvis gjør noe med det. Folk går målrettet på en båt, gjør sitt, og går igjen. På
sommertid vil disse være aktive etter mørket frembrudd, ca kl 21, men hvem vil respondere på
dette??

/styret

7.2 Gjerde med låst port på utgangen til bryggene
Svar: Deler av svaret her vil være som i Tiltak 1.
Hva med de 15 plassene som ligger til land? Hvordan skal disse sikres. Nøkkel eller kode??
Og montere lyskastere m/ bevegelsessensorer på en tomt med mye gjennomgangstrafikk vil
ikke ha den effekten som ønsket. Blir fort litt sånn Ulv Ulv greier.
Tyvene jobber uansett i fred under presenningene. Se også svar fra Nokas.
Det ble til årsmøtet 2019 bevilget penger til utskifting av belysningen på tomten, men dette
ble avlyst i påvente av kostnadene med kaikanten. Litt avhengig av kostnaden på dette så
ønsker EL-komitéen å erstatte lysarmatur ved utgangen til betongbrygga.
EL-komitéen ser på muligheten for montering av ny lysmast ved slippen og i øvre del av
parkeringen (stien til olavsberget). Det ble som strakstiltak etter siste tyveri montert 2 stk
LED-lyskastere på hytteveggen. Dette har gjort til at videobildene har blitt betraktelig bedre.

/styret



7.3 Styrets forslag til endringer i styrende dokumenter.

Forslag til Vedtekter DBF-001 kap.4.3

(Forslaget ønskes behandlet på DBF`s årsmøte 15.03.2023.)

4.3 Personalia
Medlemmene er ansvarlig for at endringer i adresse,
mobiltelefonnummer og eventuell e-postadresse snarest
meldes skriftlig til DBF for vedlikehold av databasen. Det
samme gjelder ved bytte av båt og ved utlån av plass.
Forhold som oppstår på grunn av medlemmets unnlatelse i å
følge opp dette er medlemmets ansvar.
Båten skal være registrert på båtplassbruker eller som angitt
i DBF-002 pkt. 5.8.(Forslag: Styret) Kopi av båtkort skal
leveres leder for Bryggekomite.



Forslag til Vedtekter DBF-001 kap.5 til og med 5.3:

§ 5 Årsmøtet

5.1 Årsmøteinnkalling
Årsmøte er foreningens øverste myndighet, og avholdes hvert år
senest innen utgangen av mars måned.
Medlemmene innkalles med 4 ukers varsel ved e-post og SMS.
Saksdokumentene legges ut i hytta og på websiden 7 dager
forut for årsmøtet.
Vedtektsaker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være
styret i hende innen 1 februar.

5.1.1 Innkalling, årsmøte ved elektronisk kommunikasjon
(Forslag: Styret)
Dersom føringer gitt av norske myndigheter ikke tillater at det
avholdes årsmøte med personlig oppmøte, kan styret innkalle til
gjennomføring av dagsordenen ved elektronisk
kommunikasjon. Nærmere regler er gitt i DBF-002, punkt 1.8.1.

5.2 Dagsorden
Årsmøtet skal behandle:
Godkjennelse av forretningsorden
Valg av møteleder, referent, protokollvitner og tellekorps.
(Forslag: Jostein Myre)
Telle antall stemmeberettigede. (Forslag: Jostein Myre)
Styrets beretning
Regnskap, revisjonsberetning og budsjett for påfølgende år,
samt fastsettelse av styrets godtgjørelse.
Fastsettelse av kontingent, leier og gebyrer samt regulering av
verdien av havneanlegget
Styrets forslag
Innkomne forslag
Valg



5.3 Møteledelse
Årsmøtet ledes av en møteleder og protokollføres av en referent.
Disse to velges av årsmøtet. Videre skal det velges to
medlemmer til å undertegne protokollen samt 2 medlemmer til
tellekorps for å bistå møteleder under votering. (Forslag:
Jostein Myre)
Møteleder og referent bør fortrinnsvis ikke være medlemmer av
styret eller dets komiteer.
Referat fra årsmøtet gjøres kjent for medlemmene på webside,
og eller på annen tydelig måte i foreningens hytte.
Veiledning for møteleders styring av avstemminger er gitt i
DBF-002 Hovedinstruks, punkt 1.8.2. (Forslag: Styret)



Forslag til Hovedinstruks DBF-002 kap.1.8:
1.8. Årsmøter:

Styrets leder sammen med styrets medlemmer tilrettelegger årsmøte
innen slutten av mars hvert år.

1.8.1 Innkalling til elektronisk årsmøte (Forslag: Styret)

Ved behov for å gjennomføre et årsmøte uten personlig oppmøte
kan styret kalle inn til møte avholdt ved elektronisk
kommunikasjon, se DBF-001 §5.1.1.
Innkalling skal opplyse om hvilke kommunikasjonsmedier styret
har valgt og hvordan stemmeavgivning skal foregå. Dagsorden er
som for et ordinært årsmøte, se DBF-001 §5.2.

1.8.2. Retningslinjer ved votering, ordinært årsmøte (Forslag: Jostein
Myre)

Avstemminger på årsmøter styres av den valgte møteleder (DBF-001
§5.3)
Antall stemmeberettigede skal telles før det gjøres noen votering.
Ved voteringer over saker som skal godtas eller forkastes skal det
stemmes både pro og kontra, stemmer skal telles for begge
standpunkter.
Ved votering over flere alternativer i en sak og hvis det er flere
kandidater til et verv på valg, skal det stemmes for hvert forslag.
Er det totale antall stemmer avgitt i en sak lavere enn antall
fremmøtte stemmeberettigede skal differansen ansees som blanke.

1.8.3 Retningslinjer ved votering, årsmøte med elektronisk kommunikasjon
(Forslag: Styret)

Prinsippene i punkt 1.8.2 gjelder også når stemmeavgivelse må foregå
ved elektronisk kommunikasjon.
Alle som har fått tilsendt årsmøtedokumentene regnes som
frammøtte. Differanse mellom antall stemmeberettigede i foreningen
og totalt avgitte stemmer i en sak ansees som blanke.



Forslag til Hovedinstruks DBF-002 kap.5.4:

5.4. Tildeling av plasser til framleie
Framleieplasser tildeles for et år av gangen og etter de
samme prinsippene som for bruksrett, se 5.1.1. Søknad om
tildeling gjelder for et år av gangen, det må altså søkes om
leieplass på nytt hvert år.
Er det meldt inn plasser til framleie som det ikke er
leietagere til blant medlemmer uten båtplass kan styret søke
å leie ut disse til båtplassbrukere som er interessert i en
ekstra plass for sesongen eller til interessenter utenfor DBF
Båtplassbrukere har prioritet foran eksterne søkere. De
betaler takst som plassleie, medlemmer u/ bruksrett, punkt
9.4. (Forslag: Jostein Myre)



Forslag til Hovedinstruks DBF-002 kap.7:

7. Vinteropplag.

7.1. Tildeling av opplagsplass:
Båter som settes i opplag på DBFs arealer skal plasseres på tildelt
plass og i henhold til merking (merkesteiner). Leder
ut/opptakskomite vil gi melding om tildelt opplagsplass til alle
medlemmer. Leietagere vil få påvist tildelt plass. Båter som plasseres
feil vil bli flyttet eller fjernet for eiers regning.
Det må søkes om opplagsplass for hver sesong, se www.dbf-
porsgrunn.com-skjemaer-søknadsskjema opplagsplass. Søknad må
være inne senest 1.3. hvert år.
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
båtplassbrukere som ønsker en ekstra opplagsplass eller til personer
utenfor DBF (forslag: Jostein Myre). Slike plasser vil ikke bli tildelt
før leder av ut/opptakskomite har full oversikt over medlemmenes
behov. Båtplassbrukere som får leie ekstra plass betaler takst som
Opplag, medlem u/ bruksrett, punkt 9.4. (Forslag: Jostein Myre)
Det vil ikke bli tildelt opplagsplass til båter større enn det som
maksimalt kan legges i DBFs bryggeanlegg.



8. VALG I HENHOLD TIL §5.4

8.1. Valgkomitéens innstilling til valg av
representanter til styret. (se eget vedlegg som
fremlegges av valgkomitéen på årsmøtet)

8.2.  Styrets innstilling til valg av eventuelle nye
representant(er) til valgkomitéen. (offentliggjøres på
årsmøtet)



Medlemsmøte Døvik Båtforening

Dagsorden:

1.  Styret informerer:
1.1. Informasjon vedrørende

kameraovervåking fra egen båt.
Gjenkjenning av personer på brygga v/
Andre Hammerstad.

1.2. Ny veg Lillegården/ bekken
1.3. Nytt bryggeanlegg langsmed

Bergsbygdavegen.

2.  Opplag - generell info.

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

4.  Eventuelt.


