
 

                                                                                                                       Side  1 

 

Innkalling til ordinær Generalforsamling i 

Holmlia Båtforening, onsdag 20.mars 2019, kl  1900 i 

Holmlia bibliotek, Holmlia Senter. 
                                      

  

Dagsorden: 

 1.  Konstituering 

  a) Opptelling av stemmeberettigede 

  b) Valg av referent 

  c) Spørsmål om generalforsamlingen er lovlig innkalt 

  d) Valg av møteleder 

2. Årsberetning 

3. Årsoppgjøret for 2018 

a) Driftsregnskap 

b) Disponering av foreningens midler 

4. Fastsettelse av kontingent og plassleie 

a) Budsjett for 2019 

b) Godtgjørelse til styret og revisor 

 5   Innkomne forslag  (forslagsfrist fredag 1. mars 2019) 

   

 

6   Valg av styre (Valgkomiteen innstiller):  

 På valg                        

Formann:   Jan Angeltun     på valg 2019) 

Nestformann/havnekaptein:   Petter Nilsen            (på valg 2020)  

 Kasserer:   John Bongard  (på valg 2020 ) 

                       Sekretær:   Jan Siiger Larsen    (på valg 2019) 

                       Varamedlemmer :   Tone Lisbeth Åsgård Meidell og Tore Barstad  

                                                        (velges for 1 år om gangen)    

                       Valgkomite          :   Svein Fongard, Arild Nybø, Jan Olav Håven                   

                             Valg av revisor       (ikke medlem av styret),  Harald Thue 

                                                        (velges for 1 år om gangen)                                                                                  

                                                                                                                                                                             

Vedlegg :  -     Årsberetningen   

  Regnskap, budsjett og balanse  

  Vedtekter er lagt inn  http://www.hbf.oslo.no/ 

  Søknadsskjema for båtplass 2019 

VIKTIG! Søknad om båtplass for sommersesongen 2019, må i 

henhold til vedtektene være havnekaptein Petter Nilsen i hende senest 

innen 15. mars 2019. Kun søknader innkommet innen denne fristen vil 

bli behandlet (i første omgang). Send søknaden på e-post til  

havnekaptein@hbf.oslo.no. Bruk helst søknadsmal som du finner på 

http://www.hbf.oslo.no/skjema.txt . Det blir alltid sendt e-post-

bekreftelse på mottatt søknad. 

For å lette informasjon 

ut til medlemmene ber 

vi om at du melder inn 

din e-postadresse til 

kasserer for 

oppdatering av 

medlemsregister:  
jbongard@getmail.no 

Medlemsinformasjon 

blir lagt  

ut på  http://www.hbf.oslo.no/ 

 

 

http://www.hbf.oslo.no/
http://www.hbf.oslo.no/skjema.txt
mailto:jbongard@getmail.no
http://www.hbf.oslo.no/


 

                                                                                                                       Side  2 

HOLMLIA BÅTFORENING 
 

Årsberetning for 2018 

 
Styrets har bestått av: 

 

 Formann :               Jan Angeltun  

            Nestformann/Havnekaptein:  Petter Nilsen   

 Kasserer:               John Henrik Bongard 

 Sekretær:               Jan Siiger Larsen 

 

Varamedlemmmer: Tone Lisbeth Åsgård Meidell 

Tore Barstad  

 

 

Medlemsstatus: 

Båtforeningen hadde pr 31.12.18 – 125  medlemmer (i fjor 122). Medlemstallet har i flere år vært 

stabilt.  Det er fortsatt bare 25 fullverdige bryggeplasser foreningen rår over, herav 24 innskudds-

plasser. Antall leieplasser varierer  fra år til år.  Sommeren 2018 var det 10 leieplasser.  Vi solgte 

1-en innskuddsplass i 2018 

 

Båtforeningens tilslutning til andre organisasjoner: 

Holmlia Båtforening er tilsluttet KNBF, slik at medlemmer med bryggeplass samt styret hos 

foreningen blir innmeldt til KNBF. Jan Siiger Larsen satt som regionleder i Region Øst til 

årsmøtet 14.02.2018 og er nå leder av forbundets valgkomite. Medlemskapet i KNBF gir en 

rekke fordeler, bla. adgang til forenklet søknad om mva-refusjon, gunstig forsikring og tilbud om 

rimeligere utstyr/tjenester for foreningen.   

 

Båtforeningen sogner til valgdistrikt Oslo Øst under Oslo kommunes Småbåtutvalg. Jan Siiger 

Larsen har vært fast representant for Oslo Øst og sitter i sin 6. periode her (2015 - 2019).  Han er  

også medlem av kontrollutvalget i Oslofjordens friluftsråd.    

 

 

Forsikringer og bankinnskudd 

Bryggeanlegget ble i 2013 kaskoforsikret hos Norske Sjø (all risk ansvar kr. 800.000 og hvert 

medlem ved brygga er ulykkesforsikret for kr 100.000). Styret oppgir kontaktinformasjon til 

forsikringsselskap ved behov.  Forsikringspremien er for tiden er kr. 9.500,-  og blir fordelt 

mellom foreningene.  

  

Møteaktivitet: 

Det er avholdt 3 styremøter samt flere samarbeidsmøter med Simensbråten Båtforening. Siste 

halvår har fellestemaet vært å erstatte brygge. For øvrig har Styret holdt løpende kontakt via e-

mail, SMS, telefon og uformelle møter på brygga i forbindelse med arbeid som skal utføres 

 

.   
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Styrets arbeid: 

For  2018 ble det budsjettert inn vedlikeholdsarbeider for kr. 80.000. Det var avtalt at også 

Simensbråten skulle sette av penger til  vedlikehold  av bryggen. Det gjensto noe avplanlagt 

vedlikehold fra 2017. Vi endte med kr. 60.429,39, hvorav vår andel ble halvparten. Vi har også 

innledet samarbeidet med SB for å erstatte brygga med ny. Dette har ført til at vi har hatt flere 

befaringer på brygga samt møter og telefonkontakt med mulige leverandører. 

 

Sommerhavn og vinterhavn har fungert godt. De ytterste ledd på brygga er forsterket for å sikre 

at vi ikke opplever problemer i løpet av vinteren   

 

Vinterhavnen ble fyllt helt opp på begge sider og vi ble nødt til å legge 2 båter helt inne med 

propell for hindre is  

 

Vinterhavnen 2018-2019  har så langt medført få is-problemer. Vinteren 2018/2019 har så langt 

hatt lange perioder med mildvær og det var fortsatt problemfritt til årsberetningen ble avsluttet  

30.01.2019. 

   

Medlemmene er flinke til å etterse sine egne båter og flere  rapporterer ting de oppdager ved 

brygga til havnekaptein. Fint om alle foretar tilsyn av sine båter og gjør notat i protokollen i 

vaktbua.  

 

Medlemmene på brygga har også begynt å kommunisere med hverandre og Styret ved deltagelse 

i facebook-gruppa – ‘Holmlia Båtforening-bryggegruppen’  

 

Bryggeanlegget    

 

Bryggeanlegget ble lagt ut i 1988 og det ble i sin tid regnet med en levetid på 30 år (til 2018) - 

med normalt vedlikehold.  Holmlia og Simensbråten har hatt samtaler om nødvendig vedlikehold 

på eksisterende brygge samt diskutert å erstatte bryggen med ny. Det opprinnelige prosjektet gikk 

ut på å skifte slitedeler, fortøyninger, legge ut ekstra moringer samt bytte en gjenomrustet 

utrigger. Fra sakkyndig hold ble det regnet med at disse arbeidene ville øke bryggas levetid.   

 

Alle bryggeskjøter (dvs. bolter mellom bryggeseksjonene) ble byttet i 2017, gjenstående, defekte 

moringstau ble byttet i 2017 og 2018, 2 nye moringer er lagt ut, innfestingen av alle utriggere ble 

kontrollert og en rekke innfestinger ble byttet med syrefaste. Forankringen i land ble byttet fra tau 

til 19mm kjetting. Til disse arbeidene leide vi inn kvalifiserte personer fra Frognerkilen Båt-

forening av 1860. Alle arbeidene har vært nødvendige og har stabilisert brygga og det er planlagt 

gjenbruk av de fleste utbedringene på evt. ny brygge. 

 

Under arbeidene i sommer oppdaget vi dessverre større korrosjonsskader på de 2 ytterste 

bryggeelementene og det måtte derfor utføres arbeide for å sikre brygga i påvente av utskifting 

eller større utbedringer. Styret har grunn til å tro at også flere seksjoner innover bærer breg av 30 

års bruk og Styret har sammen med Styret i Simensbråten båtforening vurdert at det nå lønner seg 

å skifte ut hele brygga med sikre og enhetlige nye seksjoner. Arbeidene som allerede er gjort med 

moringer og feste inne ved land og ute kan gjenbrukes med ny brygge.  

 

Saken legges frem for generalforsamlingen som egen sak. 
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Parkeringsplassen:  

Prosjektet som inneholder kyststi mellom Fisker Syversens vei og Nordstrand Bad samt kjørevei 

til Sandkroken Slipp er fortsatt nedprioritert av Bymiljøetaten. Vi  henstiller  medlemmene til  å 

parkere fornuftig for å få best mulig utnyttelse av plassene – og minne om at det er sundt å sykle 

for de som kan gjøre det.  Foreningene (SB og HB)  har avtalt å gjøre en liten utvidelse (+ 1 

plass) ved å forbedre kanten i sør.   

 

Økonomi:  

Som det fremgår av balanseregnskapet pr. 31.12.18 er 569.848,71innestående på konto i DNB . 

Båtforeningen har ingen håndkasse. Driftsregnskapet for 2018 er gjort opp med et  overskudd  på 

kr. 34.222,57 mot budsjettert kr. 5.509,-. Forbruket på strøm flukter med strømpris og 

periodisering, og vi betalte 20 % mindre i 2018 enn budsjettert. Pt har vi kr. 436.744,43 

innestående på kapitalkonto og vi balanserer godt vår innskuddsforpliktelse som pr 31.12.2018 

var kr 370.500 (jf §10 i vedtektene om oppløsning skal de innbetalte innskudd refunderes).   

 

Organisasjon og samarbeid   

Årsmøtet i 2015 påla Styret å sondere muligheten for å sammenslå foreningene. Saken er 

diskutert med dem flere ganger.  Fortsatt er Holmlia Båtforening alene med ønsket om å gå 

videre med dette. Vi er fortsatt innstilt på å opprettholde et godt samarbeid med SB innenfor den 

strukturen som er på brygga          

   

Kontingent og plassleie:  

Kontingenten er fortsatt foreslått satt til kr 250,- (denne kontingenten er skrevet ut og sendt i 

posten for 2019 med betalingsfrist 01.02. Leien ble justert opp i 2016 - til kr. 550,- pr bredde-

meter.  

 

Breddemeter Plassleie  

2,0m 1100 

+2,5m 1375 

3,0m 1650 

3,5m 1925 

4,0m 2200 

4,5m 2475 

 

Etter godkjenning på årsmøtet i 2016 og avstemming med Simensbråten  ble vinterleien økt til kr. 

1700 fra vinteren 2016/2017.  

Leieplasser betaler dobbel plassleie sommer og vinter (+ strøm)  i samsvar med tidligere vedtak.  

Forbruk av strøm utover 50 kWh i sommerhavn faktureres som før.  

 

Etter vedtektene skal innskuddet reguleres i takt med konsumprisindeksen. Innskuddet er pt  

kr. 23.000 (10.000 ,-  i forhold til årsgjennomsnittet for 1985 er kr. 24.841 i desember 2018).  

Innskuddet settes til 25.000 for 2019. 

 

 



 

                                                                                                                       Side  5 

Utførte arbeider i 2018  

Nye moringstau ble  skiftet (12) og det ble lagt ut et 1000 liter flyteelement helt ytterst. 

Endeutrigger helt ytterst fikk også skiftet ut fester   

  

Utover de arbeidende som vi har leid inn folk til å utføre for å ruste opp brygga. Det ble som 

vanlig gjort en god jobb på vårdugnaden i mai.  

HB ryddet på land og kjørte bort en del søppel,  SB oljet brygga.   

På høstdugnaden var oppgaven å rense og  klargjøre bobleanlegget for vinteren – det  gjort en 

god jobb av de tilstedeværende.  

Fint om bryggefolket prioriterer dugnadene – det er verdifullt å bli bedre kjent og kunne dele 

informasjon over en kopp  kaffe  -  utover de oppgaver som fordeles.  

 

 Planer for 2019: 

 Erstatte gammel brygge med ny   

 Legge plan for ny parsell og evt. nytt båthus eller redskapsbod, se bilde som viser muligheten 

for hus nr 2 på ny parsell på  42 m2 ved siden av nåværende   

 
 

 Dugnad avholdes tirsdag 7. mai 2019  (fellesdugnad med informasjon  og sosialt samvær 

i  havna for  HB og SB  

- rydder, spyle, skrape skjell fra brygge og utriggere og kjøre vekk søppel.  

- info om bryggeprosjektet og andre aktuelle saker. 

Mer om dugnaden og sommerhavn blir meddelt medlemmene som har båt på brygga i eget 

infoskriv og på  http://www.hbf.oslo.no/ .  

 

Også i år blir innkallingen og årsberetningen sendt ut på e-post for de som har oppgitt 

epostadresse.  

Oslo, 30.01.2019 

 

Jan Angeltun                              Petter Nilsen     

            (Leder, sign.)                              (Nestleder, havnekaptein sign)   

  

  

John Henrik Bongard      Jan Siiger Larsen   

 (Kasserer, sign.)                          (Sekretær, sign.)  
 

http://www.hbf.oslo.no/
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Resultatregnskap for 2018 
    med budsjettforslag 2019 
    

      

      Inntekter Budsjett Resultat Budsjett  Resultat Budsjett 

 
2017 2017 2018 2018 2019 

  
    Medlemskontingent 28 000,00 22 550,00 25 000,00 32 250,00 35 000 

Plassleie sommer 50 000,00 53 166,00 52 000,00 59 617,00 60 000 

Plassleie vinter 22 400,00 18 700,00 19 000,00 32 300,00 25 000 

Salg av bryggeplass 23 000,00 23 000,00 23 000,00 23 000,00 25 000 

Renter 3 000,00 2 495,10 2 200,00 2 331,79 500 

Simensbråten 5 000,00 45 394,24 30 000,00 13 625,02 38 000 

Gebyr uteglemt vakt 0,00 0,00 0,00 1 500,00 0 

Strømavregning vinter  15 000,00 20 927,00 20 900,00 10 761,50 20 000 

Strømavregning sommer 4 000,00 2 988,00 3 000,00 3 802,00 4 000 

MVA refusjon 5 000,00 4 116,00 4 000,00 12 514,00 0 

Salg av utriggere med mer 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0 

 
0,00 0,00 0,00 0,00 0 

Sum inntekter 155 400,00 199 336,34 179 100,00 191 701,31 207 500 

  
    Kostnader 

 
    Innløsing bryggeplass 23 000,00 21 000,00 21 000,00 22 000,00 21 000 

Kontorhold 2 500,00 3 638,00 3 500,00 2 160,35 2 800 

Møter og lokalleie 4 000,00 3 892,52 4 000,00 6 804,15 5 000 

Styrehonorar 16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 20 000 

Andre honorarer 500,00 500,00 500,00 500,00 1 000 

KNBF 3 800,00 3 915,15 3 360,00 4 081,65 4 100 

Strøm 30 000,00 41 143,72 25 000,00 19 976,76 25 000 

Telefon og porto 2 000,00 1 020,00 1 200,00 2 240,00 2 500 

Forsikring 9 200,00 9 239,00 9 400,00 9 337,00 12 000 

Anleggsmessige kostnader  125 000,00 130 408,50 80 000,00 60 429,39 20 000 

Gebyrer/renter 150,00 10,00 150,00 4,00 10 000 

Simensbråten 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

Småbåtfondet arealleie 3 400,00 3 400,00 3 400,00 3 400,00 3 500 

Søppeltømming 7 500,00 5 649,85 6 000,00 10 545,44 10 000 

Avskriving  
 

0,00 0,00 0,00 50 000 

Sum kostnader 227 050,00 239 816,74 173 510,00 157 478,74 186 900 

  
    RESULTAT -71 650,00 -40 480,40 5 590,00 34 222,57 20 600 
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Balanseregnskap for 2018 
      

         

 
Eiendeler 

  
Gjeld og egenkapital 

   

         

 
1/2-part bryggeanlegg 400 000,00 

 
Innskuddsforpliktelse 370 500,00 

  

 
Kassebeholdning 0,00 

   
0,00 

  

 
DNB kapital kto 436 744,43 

 
Egenkapital 

 
565 126,14 

  

 
DNB drifts kto 133 104,28 

 
Overskudd 2017 34 222,57 

  

  
969 848,71 

   
969 848,71 

  

         

 
Sum bankinnskudd 569 848,71 

      

         1 Halvpart av bryggeanlegg med bobleanlegg og annet utstyr er satt til kr 400000 tilsvarer  
forsikringsverdi 800000/2) 

         2 Innløsningsforpliktelsen utgjør innbetalte innskudd for 24 plasser. Forpliktelsen etter oppløsning §10 
 

 
 innbetalte innskudd og det utgjør pr 31.12.2018  NOK  370500,- 

    3 Egenkapital = bankinnskudd og 'uforpliktet' innskudd (29.500) som ikke e § 10 skal løses ut ved evt oppløsning  
 

     

 

 

5   Innkomne forslag 

 

Fra styret: 

 
Sak 1 :  Erstatte nåværende brygge fra 85 m til 90 m  

 
Saksframstilling   
Dagens brygge er over 30 år og nærmer seg ‘end of life’.  Vi har en periode holdt på med 

nødreparasjoner. Høsten 2018 oppdaget vi til dels store rustskader på de ytterste seksjonene.  I 

samarbeid med Simensbråten har vi startet et anskaffelse - og søknadsløp for å kunne erstatte 

brygga. Saken er redegjort  under punktet ‘Bryggeanlegget’ i årsberetningen.  

 

Anskaffelsen  

6 leverandører er forespurt. Vi nærmer oss slutten på anskaffelsesprosessen  

 

Søknadsprosessen  

Vi har pt søkt alle relevante instanser i kommunen. Oslo Havn og Boligbygg ha gitt grønt lys for 

ny brygge. Siste instans Plan og Bygg har mottatt søknaden. Svaret er ikke gitt ved utsendelse av 

årsberetningen.  

  
I vurderingen som er gjort har foreningene kommet fram til at det ikke er praktisk eller 

økonomisk aktuelt å skifte ut deler av brygga, dvs seksjon for seksjon. 

 

Styret legger fram følgende alternativer til årsmøtet.   
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Alt 1 Erstatte brygge og alle gamle utriggere  -  total ramme kr 850.000 

 

Nåværende brygge skiftes ut med en betongbrygge på 90m. Alle utriggere med unntak av 

endeutrigger og 10m fortøyningsutrigger skiftes ut. Leverandør tar nåværende brygge i innbytte. 

Kostnaden finansieres med bruk av foreningens midler (egenkapital 600 000)  samt låneopptak 

(250 000)  i Småbåtfondet. 

 

Lånekostnaden inndekkes med høyere innskudd -  Kr 5 000 pr båtplass. Eventuelt høyere leie blir 

vurdert i 2020.  

Det ligger i forslaget at med økt brygglengde (90m)  vil vi kunne leie ut inntil 2 nye båtplasser ( 

25 til 27).   

 

Alt 2   Erstatte brygge og tilkjøp av utrigger til nye plasser   - total ramme kr  650.000  

 

 

 HB benytter nåværende utriggere samt kjøper en ekstra 10m gangbar utrigger og 10 m bom, 

utskifting av øvrige utriggere tas over tid  ( 5 år ) som planlagt vedlikehold.  

 

Kostnaden finansieres med bruk av foreningens midler (600 000) og låneopptak (100 000)  Lån 

tas opp for å sikre likviditet og for å oppnå en sikkerhetsmargin. Lån inndekkes over drift. 

Eventuell høyere leie vurderes til budsjett 2020  

 
Forslag til vedtak :  

Styret ber om fullmakt for å gå videre med alternativ 1 innenfor en total ramme på 850.000  

 

 

Sak 2  : Justering av honorarene   - Note til budsjett 2019  

  
Saksframstilling   

I over 10 år har hvert styremedlems honorar vært Kr 4000 ,- pr styremedlem,   som har vært en 

omforent sum for å dekke kostnader og tidsforbruk til oppgaven/vervet. Revisor har mottatt Kr 

500,- for kontroll av bilag mv og godkjennelse av regnskap + beretning  

 

Styret foreslår å justere opp honorarene litt i samsvar med prisstigningen og innenfor skattefri 

del.   

 

For Styremedlemmer å øke fra 4000,-  til  5000 ,-      tot  kr  20 000 

For revisor å øke  fra                   500,- til  1000,-        tot  kr  1 000 

 

Forslag til vedtak   

Godkjent  

 

 

Fra medlemmene: 
 (Forslagsfrist 1.3.2019  iht vedtektene)  
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Oppdaterte vedtekter (siste revisjon 20.3.14) er lagt ut på HBF’s  nettside  http://www.hbf.oslo.no/ 

 

 

REGLER OG VEDTEKTER FOR HOLMLIA BÅTFORENING 
   Revidert  på ordinær generalforsamling 20. mars 2014 

 

http://www.hbf.oslo.no/vedtekter.pdf 

 

 
 

Havnereglement HBF/styret  

 
1. Fortøyninger og strekkavlastere skal være dimensjonert for fartøyets vekt og mulig vindfang. 

Strekkavlastere skal være av gummi. Fortøy for storm! 

 

2. Pga. utnyttelsesgraden av bryggen skal fendere ikke ha større tversnitt enn 5” (12,5cm), Styret 

ønsker i størst mulig grad å opprettholde de oppsatte plasser for å unngå at for mange store båter 

reduserer utnyttelsesgraden og belaster brygga unødig .  

   

3. Skjøter og fall må være skikkelig strammet slik at støy unngås. Likeledes må kalesjer og pre-

senninger være skikkelig surret. Dette av hensyn til naboer. 

 

4. Den enkelte båtbruker er selv ansvarlig for orden på brygga samt at søppel tas med hjem. Søl av 

drivstoff, olje eller septik skal ikke forekomme. 

 

5. Elektrisitet må bare tas ut til vanlig vedlikehold og rengjøring. Det er ikke tillatt å benytte elektrisk 

oppvarming ombord uten at dette er avtalt med havnekaptein eller at det er satt opp særskilt måler. 

For uttak av landstrøm skal det benyttes gummikabel som er merket for utendørs bruk. Tversnitt på 

kabel velges ut fra aktuell belastning i båten. Alt elektrisk utstyr som skal benyttes må være 

dobbeltisolert eller jordet. 

 

6. Steng vannkran og kveil opp vannslangene etter bruk. 

 

7. Unødig kjøring av motor eller aggregat er ikke tilllatt. 

 

8: Jolleplasser tildeles av havnekaptein. Dersom jolleplasser ikke er tilgjengelig, må jolle surres fast til 

fartøyet slik at den ikke er til hinder for andre. 

 

9. Medlemmer som er pålagt dugnad og ikke kan møte, er pliktig til å skaffe stedfortreder. Ved ute-

blivelse må det betales et gebyr som fastsettes av styret. 

 

10. Medlemmene plikter å utføre pålagt vakttjeneste, jfr. Vedtektenes § 11.11. Ved uteblivelse må 

medlemmet selv sørge for stedfortreder, evt. bytte av vakt. Ved uteblivelse uten at medlemmet selv 

har skaffet stedfortreder, belastes medlemmet for utgiftene til innleiet vakt. 

 

11. Holmlia og Simensbråten båtforeninger disponerer én plass for av- og pålessing. Denne skal ikke 

benyttes til parkering med unntak av nattevakten i tiden 22.00 - 06.00. Når nye parkeringsplasser er 

opparbeidet, kan medlemmer med gyldig parkeringskort kunne parkere på dette området dersom det 

er ledig plass. Parkering på Nedre Bekkelaget for øvrig er regulert ved kommunal skilting. Det er 

ikke tillatt å parkere i Fisker Syversens vei da denne er regulert til gang- og sykkelvei med 

http://www.hbf.oslo.no/
http://www.hbf.oslo.no/vedtekter.pdf
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dispensasjon for kjøring til eiendommene. Det er ikke tillatt å hensette bilen på oppstillingsplassen i  

ferien.  

 

12. Når området for bilparkering og båtopplag er opparbeidet, tildeles opplagsplasser jfr. vedtektenes § 

14. Båter på opplagsplassen skal være tildekket på en slik måte at puss og adkomst til nabobåter 

ikke hindres. Når båten er sjøsatt, skal plassen straks ryddes og stillaser, bukker og 

dekningsmateriale skal fjernes. Manglende opprydding vil bli utført for eiers regning. 

  

13. Medlemmene er forøvrig pliktig til å rette seg etter de anvisninger de får fra havnekaptein eller 

styret.  
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SØKNAD OM BÅTPLASS :  Innleveringsfrist for medlemmer som ønsker plass i sommerhavn er iht vedtektene 15.mars. 

Dersom du har innskuddsplass, må du også gi beskjed til havnekaptein. Av hensyn til utarbeidelse av havneplan og vaktliste, 

må skjemat sendes/leveres havnekaptein  havnekaptein@hbf.oslo.no på e-post. Legg inn opplysningene i søknadstekst 

som er lagt på nettadressen   http://www.hbf.oslo.no/skjema.txt eller du kan benytte vedlagte skjema. 

(Personopplysninger behandles ihh. Vedtektenes § 15.)  

Tilbakemelding om å benytte sommerhavn – 2019                         FRIST  15.3.2019 

 

 

 

Medlemsnr.: 

 

 

 

Etternavn: 

 

 

 

Fornavn: 

 

 

 

Adresse: 

 

 

 

Vei/gate/nr. 

 

 

 

Postnr./sted: 

 

 

 

Telefoner: 

 

 

 

Privat: 

 

 

 

Jobb: 

 

 

 

 

 

Mobil nr 1: 

 

 

 

Mobil nr. 2: 

 

Viktig for   

raskere info  

 

 

e-mail adresse: 

 

 Nedenstående felter for medlemmer som ønsker 

bryggeplass for sommeren. 

NB: Gjelder alle som har eller ønsker båtplass!  

 

 

 

 

Båt, fabrikat: 

 

 

 

Typebetegnelse:                       

 

 

 

Lengde: 

  

 

 

Totalvekt (om denne er kjent): 

 

 

 

Båtbredde:     

Forsikring  Selskap:  Polisenr :  

Oppgi i hvilket 

navn polisen lyder 

på :  

 

 

 

 

 

Regnr:  

Jeg ønsker å kjøpe  

Sett kryss     

Jeg ønsker å leie  

Sett kryss  

 

Ønsket periode:  

 

 

 

 

Anmerkninger: 

 Underskrift: 

 

Sted/dato 

 

 

 

 

 

: 

 

http://www.hbf.oslo.no/skjema.txt

