
Styrets årsberetning 2012. 

 

Styret har i 2012 bestått av: 

 

Leder. Steinar Løvmyr 

Nestleder. Steinar natvig 

Kasserer. Tom Randem 

Sekretær. Jan Arill Smith 

Havnesjef. Jan Erik Skogsberg 

Vara. Bjørn Pedersen 

Vara. Willy Fåne 

 

Valgkomite.  

Tom Sandvær, Helge Skansen, Lars Ødbehr 

Huskomite 

Tron Roger Olsen, Ingrid Ødbehr Sehm, Vigdis Knem 

Revisorer 

Gunnar Leganger, Monica Nordmoen  

 

Generell info 

Det er avholdt 10 styremøter og behandlet 114 saker. 1 ordinær Generalforsamling og 1 

medlemsmøte. I tillegg har styret deltatt på ordinær og ekstraordinær Generalforsamling i selskapet 

Bekkelagets Vel, møter og befaringer med andre foreninger tilknyttet småbåtutvalget og KNBF avd 

øst.  

Sommeren 2012 var det 49 båter på henger på land, 4 kajakker i stativet og 6 båter i havna som leide 

plass. Vinteren 2012/2013 har vi 103 båter på land som inkluderer medlemsbåter og kunder.  

I boblehavn har vi liggende 32 båter inkl 3 medlemsbåter og vi har 6 kajakker liggende i stativ som er 

flittige brukere av kajakkene sine i vinter. Vi har 68 søkere til medlemskap pr 31.12 

 

Vi har ingen fast ansatte og all aktivitet foregår på frivillig basis av medlemmer i foreningen. 

 

Medlemmer og utmerkelser 

Bispebrygga Båtforening har fått 2 nye medlemmer. Vidar Killdal og Lasse Høier, og vi er pr. 31.12. 69 

medlemmer. 

2 medlemmer har valgt å avslutte sine medlemskap frivillig. Erik Angel og Frode Hagen. 

1 medlem, Lillian Gjerde har fått avsluttet sitt medlemskap og kan anke denne avgjørelsen inn for 

årets Generalforsamling, jf. Vedtektens §§3.9. 

Vi har fått et nytt veteranmedlem I Svenn Winger som har overført sitt medlemskap til sønn Tom 

Winger. 

I 2012 ble det utnevnt 2 nye æresmedlemmer av Bispebrygga Båtforening. Odd Christensen og Arne 

Viktor Svendsen, fikk begge tildelt hver sin vase hvor logo til Bispebrygga Båtforening er gravert. 

Takk til begge for alle år med frivillig innsats for foreningen, som har bidratt til å danne grunnlaget for 

den foreningen og driftsform vi har i dag.     

 

 



Dugnader investeringer og aktivitet  

Utsett av båter startet før påske og flere valgte å benytte seg av muligheten for påskeferie på sjøen. 

Den organiserte dugnaden til utsettet var 21,22,28 og 29 april, men det ble også sjøsatt båter i 

ukedagene imellom, der hvor sjøsetting var klart. 

Den årlige organiserte dugnaden ble avholdt over flere dager hvor arbeidsoppgaver var definert og 

fordelt på forhånd. Dette viser seg å være en ønsket form for videre avvikling av fremtidige 

dugnader.  

Vi fikk i store trekk utført utskifting av utriggere, demontert bobleanlegg og senere skiftet til nytt 

anlegg vest i havna. Det ble Skiftet kjetting til moring. Videre ble det laget ny trapp til kontor og nytt 

kajakkstativ for utleie av plasser. I tillegg ble det ryddet på kaldt lager, verksted og garasje. Generell 

dugnadsaktivitet av flere sorter ble også utført, og alt til en ypperlig kvalitet. Vi har også oppgradert 

overvåkningskameraer og har nå enda bedre tilsyn med hva som skjer. Tusen takk til Terje Knutsen 

for denne ytelsen som bidrar sterkt til at vi er overvåket uten de største anstrengelser fra oss som 

medlemmer. 

Styret takker ønsker å takke alle i foreningen for innsatsen under årets dugnad. 

 

I året 2012 ble det investert i en del utstyr som er påkrevd av myndigheter, som miljøstasjon (blå 

container) og slipemaskin med støvsuger. 

 Vi har også kjøpt inn ny Kompressor, liten høytrykk spyler, vinkelsliper, opplad bar drill, batterilader, 

kompressor til bobleanlegg og nye løftestropper til trucken. 

 

Trucken har fått vanlig service og den årlige godkjenning som kreves.    

 

Styret solgte en del av de gamle utriggerne og kunne innkassere en liten andel til fellesskapet.  

Det var i år flere medlemmer som søkte om et års medlemskap uten båt og fikk dette innvilget. 

Styret kunne da leie ut plasser som gjorde at vår diverse inntektspost i regnskapet er mer positiv i 

forhold til budsjettet som forelå. 

Det ble også søkt om tilskudd til ny miljøcontainer fra småbåtutvalget og vi fikk bevilget kr. 20 000.-. 

 

 I 2012 ble det avholdt sommerfest i Bispestua, hvor huskomiteen hadde satt opp ”partytelt” i tilfelle 

regn. Værgudene var med oss i år, og alle de fremmøtte koste seg med god mat og drikke. Det ble i 

år igjen arrangert quiz med premier av ymse art. Stemningen var høy blant de fremmøtte fra første 

stund og samholdet var til å ta og føle på.  

 

Sommeren gikk sin gang med møter, befaringer og planlegging av høsten og den forestående 

montering av nytt boble anlegg. I tillegg til styret var flere av medlemmene aktivt med og bidro til at 

driften av boble anlegget i dag fungerer utmerket. Ellers ble det utført flere forefallende og 

uforutsette oppgaver av styrets medlemmer. 

 

Opptak av båter ble i år organisert annerledes enn tidligere. Vi tok i mot bestilling av medlemmer og 

kunder som kunne fastsette dato og tidspunkt for opptak av sine båter.  

Vi startet fredag 21. september, og hadde prioritet for medlemmer denne helgen. Hele den 

påfølgende uke, og helg, ble både medlemmer og kunder heist på land etter samme prinsipp. 

Tilbakemeldingene er i sin helhet positive, og vi ønsker denne driftsform videre. Dette vil da medføre 

noe justering av dugnads innkalling. Vi oppfordrer de medlemmer som har mulighet for å stille på 



dagtid i uken for opptak jfr, års kalender, om å melde seg til styret, slik at vi kan organisere oss på en 

god, fornuftig og effektiv måte.     

 

Det ble innkalt med kort varsel til dugnad i oktober da vi fikk nye møbler til kontor og Bispestua. 

Innsatsen og engasjementet var helt strålende og styret takker alle som stilte på kort varsel. Vi har i 

dag en gruppe med skinnsalonger, og en egen rekke med spise/møtebord. Det er medfølgende 

skinnstoler i hvit skai og det burde nå være mulig å benytte Bispestua til sosiale arrangementer. Ta 

kontakt med styret dersom det er ønskelig å leie Bispestua vederlagsfritt ved arrangementer. 

Kontoret er nå et” kontor”, med ny innredning og en bedret funksjonalitet. Styret er storfornøyd med 

endringer som er gjort, og spesielt at fornyelsen ikke kostet oss et øre. 

 

Medlemsmøte 

Medlemsmøte ble avholdt 14, november, med besøk av Redningsselskapet, som stilte med 

redningsskøyta, mannskap, skipper, og en representant fra distriktskontoret som demonstrerte 

sikker bruk av vester på sjøen. Det ble det også vist en film på storskjerm fra redningsaksjoner. 

Skipperen på skøyta fortalte flere historier til stor begeistring fra medlemmene. 

Bispebrygga Båtforening meldte sg inn som bedriftsmedlemmer i Rednigsselskapet og ble tildelt 

diplom som henger i Bispestua. Entusiasmen blant de fremmøtte medlemmene var stor og 

tilbakemeldingen til styret var ensidig positive. 

Huskomiteen stilte med ost og kjeks, og enkel bevertning som gjorde medlemsmøtet til en hyggelig 

kveld.  

Ellers ønsker styret å takke huskomiteen som stiller på kort varsel både på dugnader, medlemsmøter 

og annet. Vi setter utrolig stor pris på jobben og innsatsen dere gjør for Bispebrygga Båtforening.  

Tusen takk. 

 

Julebordet ble avholdt som vanlig på Villa Lilleborg lørdag 1. Desember. Det var bra oppmøte, med 

god mat og godt drikke. Utlodding av 1 års fritt medlemskap var det Kjell Myhre som vant. Ellers var 

Lars Ødbehr i det gode hjørne og ga 11 bonpet slukkesprayer til utlodding. Dette til stor begeistring 

fra alle sammen.  Styrets leder oppsummerte året og aktivitetene som vi har utført og belyste litt av 

fremtidssituasjonen og de utfordringene som ligger foran oss.  Det ble også vist bilder fra årets 

sesong og aktiviteten på brygga noe alle likte.  Vi oppfordrer her til å sende bilder til 

post@bispebrygga.no dersom dere har bilder som kan benyttes til julebordet 2013. Leder takket 

også nestleder gjennom flere år, Steinar Natvig som nå har valgt å flytte og dermed trekker seg fra 

vervet. 

Igjen takker vi huskomiteen for et kjempe arrangement.  

 

Vi har en stabil og god økonomi i foreningen. Ref årets resultatregnskap.     

 

Planer fremover 

For at vi i fremtiden også skal ha en god og trygg økonomi må vi hele tiden tenke langsiktig når det 

gjelder vedlikehold av anlegget. Det kortsiktige er fra år til år, men å planlegge lengre gjør at vi får en 

forutsigbarhet og oversikt over hva som skal utføres. Dette er noe styret setter i høysetet og 

prioriterer slik at man hele tiden vet hva som kreves av vedlikehold. Økonomien vil da følge dette 

lineært og en god oversikt over hva vi trenger av inntekter er lett å tilstrebe.  
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I 2013 er det store prosjektet å skifte fase 2 av utriggere. Vi har ingen planer om å skifte 

bobleanlegget i den østre delen i år, men må vurdere fra år til år den tekniske tilstand på 

kompressoren. Ellers har vi i år vanlige vedlikeholdsoppgaver på anlegget som beis av brygger, 

rydding og ellers mindre vedlikeholdsoppgaver. 

Av litt større jobber som må gjøres kan nevnes at panel på syd siden av klubbhuset ( kontorside) 

antagelig må skiftes. I tillegg er det planlagt en større jobb med trucken og styresystemet som er en 

slitasje som må utbedres av kompetente personer inne markedet. I de nærmeste årene er det også 

tanker om å oppgradere wc, vask og dusj til en bedre standard. 

I år 2013 runder Bispebrygga Båtforening 85 år den 27. Juni. Vi har ingen store planer, men ser for 

oss en noe enklere markering av det hele på sommerfesten den 14. juni. Vi har derimot allerede 

begynt å tenke frem mot når vi fyller 90 år i 2018, og tenker da et større arrangement. 

Utover dette ser ikke styret de store utfordringene i år eller de nærmeste årene og er positive til 

fremtiden og driften av Bispebrygga Båtforening. 

 

 

    


