Årsmøte 2021
Sarbuvollen Båtforening
Digitalt årsmøte avholdes 15. mars - 23. mars 2021

Digitalt årsmøte 2021
Velkommen til årsmøtet i Sarbuvollen Båtforening. Møtet gjennomføres digitalt og avstemningen
starter 15. mars kl. 09:00 og avsluttes 23. mars kl. 20:00. Du kan se årsmøtet på:
https://app.digitalearsmoter.no/eier/974528223/arsmote/2021
Alle sakene som skal stemmes over ser du i dette dokumentet. Din deltakelse er viktig for oss, og
vi i styret håper du vil bruke stemmeretten din på årsmøtet. Dersom du ikke kan stemme digitalt
kan du kontakte styret.
Saker til behandling
1. Konstituering
2. Styrets Årsberetning 2020
3. Kontrollkomitéens melding til Årsmøte for året 2020
4. Sarbuvollen Båtforenings Resultatregnskap for 2020 med Revisors revisjonsberetning
5. FBBs virksomhet
6. Forslag til 2021-budsjett for Sarbuvollen Båtforening med budsjett detaljer
7. Valg av medlemmer til Valgkomitéen for styreperioden 2021
8. Valg av medlemmer til Kontrollkomitéen
9. Valg av tillitsvalgte

Med vennlig hilsen,
Styret i Sarbuvollen Båtforening
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Sak 1

Konstituering
Forslag fremmet av: Styret
Krav til flertall: Normalt (50%)
a) Godkjennelse av møteinnkalling og dagsorden for Årsmøte 2021
b) Valg av 2 medlemmer til å signere Årsmøteprotokollen
Styrets innstilling
a) Møteinnkalling og dagsorden kan godkjennes
b) Styret foreslår Tone Dalen og Annie Skuncke til å signere Årsmøteprotokollen
Forslag til vedtak
a) Møteinnkalling og dagsorden ble godkjent for Årsmøte 2021
b) Tone Dalen og Annie Skuncke ble valgt til å signere Årsmøteprotokollen
Vedlegg
1. Innkalling og Dagsorden for Årsmøte 2021.pdf

Sarbuvollen Båtforening

2 av 36

SARBUVOLLEN BÅTFORENING

Innkalling og dagsorden til Årsmøte 2021
Årsmøtet 2021 i Sarbuvollen Båtforening avholdes digitalt i uke 11 fra 15. mars
kl. 08:00 til 23. mars kl. 20:00.

SAKSLISTE:
1. Konstituering
a) Godkjennelse av møteinnkallingen og dagsorden
b) Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen
2. Styrets Årsberetning 2020
3. Kontrollkomitéens melding til Årsmøtet for året 2020
4. Regnskap for 2020
a) Resultatregnskap 2020
b) Revisors revisjonsberetning
5. FBB’s virksomhet i 2020
6. Forslag til Budsjett 2021
7. Valg av medlemmer til Kontrollkomitéen
8. Valg av medlemmer til Valgkomitéen for styreperioden 2021
9. Valg av medlemmer til Styret

Vedlegg:

SBF - Styrets Årsberetning 2020
SBF - Kontrollkomitéens melding til Årsmøtet for året 2020
SBF - Resultatregnskap 2020
SBF - Styrets kommentarer til Resultatregnskap 2020
SBF - Revisors Revisjonsberetning 2020
SBF - Styrets forslag til Budsjett 2021
SBF - Styrets kommentarer til Budsjett 2021
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Sak 2

Styrets Årsberetning 2020
Forslag fremmet av: Styret
Krav til flertall: Normalt (50%)
Styrets innstilling
Styrets Årsberetning 2020 kan tas til orientering
Forslag til vedtak
Styrets Årsberetning 2020 tatt til orientering
Vedlegg
1. Styrets Årsberetning 2020.pdf
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Sak 3

Kontrollkomitéens melding til Årsmøte for året 2020
Forslag fremmet av: Styret
Krav til flertall: Normalt (50%)
KK uttrykker sin tilfredshet med måten båthavnen blir drevet på og mener daglig leder, ansatte
på timesbasis og styret gjør en utmerket jobb.
Året 2020 har vært et spesielt år med mange utfordringer som følge av Corona pandemien og
dette har stilt styre på mange utfordringer som KK føler de har løst på en enestående måte. Måten
årsmøte i 2020 ble løst på var genialt og båtforeningen opplevde et deltagerantall godt over det
som har vært normalt.
Styrets innstilling
Kontrollkomitéens melding til Årsmøte for året 2020 kan tas til orientering
Forslag til vedtak
Kontrollkomitéens melding til Årsmøte for året 2020 tatt til orientering
Vedlegg
1. Kontrollkomiteen Sarbuvollen Båtforening .pdf
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Kontrollkomiteen Sarbuvollen Båtforening

Høvik 2.02.21

Til Årsmøtet 2021 for Sarbuvollen Båtforening

Kontrollkomiteens melding for året 2020
Kontrollkomiteen (KK)har bestått av Grete Moe, Per Horn og Arne Hammersland.
KK vil uttrykke sin tilfredshet med måten båthavnen blir drevet på og vi mener daglig
leder, ansatte på timesbasis og styret gjør en utmerket jobb. Året 2020 har vært et
spesielt år med mange utfordringer som følge av smitte pandemien og dette har stilt
styre på mange utfordringer som vi føler de har løst på en enestående måte. Måten de
videre løste årsmøte i 2020, på var genialt og vi opplevde et deltagerantall godt over
det som har vært normalt, meget bra.
Vedlikeholds siden har hatt stort fokus som tidligere, noe som gjenspeiler seg i en godt
fungerende havn med fornøyde brukere. Videre har styret utarbeidet planer som skal
videre føre dette arbeide i årene fremover. Dette å ta vare på verdiene som båthavnen
utgjør er slik vi (KK) ser det en av de viktigste oppgavene for styret.
Hvordan styret har taklet «raset» syd i havnen står det og respekt av. KK vil gjøre
årsmøtet oppmerksom på at vi har fulgt styrets arbeid med saker og budsjett og vi har
gjennomgått styremøtereferater, uten at vi har funnet ting som krever ytterligere
oppmerksomhet. KK har videre, i tråd med vanlige retningslinjer, hatt samtaler og tlf.
kontakt med flere deltakere av styret i tillegg til Tore.
KK vil takke daglig leder for godt samarbeid og god tilgang til opplysninger om saker vi
har vært opptatt av.

Grete Moe(s)

Per Horn(s)

SARBUVOLLEN BÅTFORENING
Sarbuvollveien 25, 1363 HØVIK
Sarbuvollen
Postboks Båtforening
128, 1322 HØVIK

Arne Hammersland (s)

Tlf.: 67 53 47 22
Mobil: 484 85949
av 36
Organisasjonsnr. 974 52816223

Sak 4

Sarbuvollen Båtforenings Resultatregnskap for 2020 med Revisors
revisjonsberetning
Forslag fremmet av: Styret
Krav til flertall: Normalt (50%)
a) Resultatregnskap for 2020 med styrets kommentarer
b) Revisors revisjonsberetning 2020
Styrets innstilling
Det fremlagte Resultatregnskap for 2020 kan godkjennes og fastsettes som Sarbuvollen
Båtforenings Resultatregnskap for 2020 og revisors revisjonsberetning kan tas til etterretning.
Forslag til vedtak
Det fremlagte Resultatregnskap for 2020 ble godkjent og fastsatt som Sarbuvollen Båtforenings
Resultatregnskap for 2020 og revisors revisjonsberetning ble tatt til etterretning.
Vedlegg
1. RESULTATSREGNSKAP 2020.pdf
2. Revisjonsberetning 2020 Sarbuvollen B..pdf
3. Kommentarer til Resultatregnskap 2020.pdf
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Kommentarer til Resultatregnskap 2020
Regnskapet er satt opp basert på fortsatt drift og det er ikke foretatt prinsippendringer i forhold
til tidligere år.

Driftsinntekter i 2020 på kr. 2,6 mill. som er ca. kr. 110 000, høyere enn budsjettert og ca.
90 000,- høyere enn vi hadde i 2019 og vinterinntektene er den vesentlige bidragsyter til
denne inntektsøkningen.
Driftsutgifter i 2020 er på kr. 2,8 mill. som er ca. kr. 250 000,- høyere enn budsjettert og
ca. kr. 225 000,- høyere enn vi hadde i 2019. Utgifter til vedlikehold er den vesentligste
årsaken til dette.
Driftsresultatet for 2020 viser et underskudd på kr. 183 861 som er kr. 140 000,- høyere
enn budsjettert og driftsresultatet for 2019.
Avkastning på investert kapital ble kr. 161 005,- som er kr. 101 000,- høyere enn
budsjettert og kr. 130 000,- høyere enn det vi hadde i 2019.
Avkastningen i 2020 på investert kapital har bidratt til et at årets resultat gir et underskudd
på kr. 22 856,-.
Resultat 2020

Budsjett 2020

Regnskap 2019

DRIFTSINNTEKTER:
Medlemskontingenter
Sommerleieinntekter
Sommertjenester og gebyrer
Vinterinntekter
Diverse inntekter
Driftsinntekter:

440 553
1 029 983
212 063
942 136
17 175
2 641 910

429 150
1 007 675
197 200
875 793
22 000
2 531 818

429 025
1 004 052
213 550
885 575
25 139
2 557 341

Personalkostnader
Avskrivninger
Annen driftskostnad
Driftskostnader:

1 119 173
471 691
1 234 907
2 825 770

1 094 829
452 682
1 029 118
2 576 629

1 111 669
505 480
984 515
2 601 664

Driftsresultat:

- 183 861

- 44 811

- 44 323

Netto finansinntekter:

161 005

60 000

29 569

Årets resultat:

- 22 856

15 189

- 14 754

DRIFTSKOSTNADER:
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Kommenterer til Resultatregnskapet 2020:
Driftsinntekter:
- Større antall sommer- og vintermedlemmer enn antatt gir høyere kontingentinntekter
enn budsjettert og medlemskapsinntekter i 2019
- Sommerinntektene ble høyere enn budsjettert og for 2019 grunnet flere «ikkemedlemmer» enn antatt ønsket korttidslandligge for sommerklargjøring og stoffing.
- Inntekter fra sommertjenester og gebyrer er lik de vi hadde i 2019, men høyere enn
2020 budsjettet grunnet flere rettighetshavere enn antatt leide ut båtplassen de
disponerer.
- Inntekter fra vinteropplaget 2019 – 2020 er høyere enn budsjett 2020 og året 2019,
grunnet at flere «ikke-medlemmer» har vinteropplag hos oss og med større båter.
Driftskostnader:
• Personalkostnader er høyere enn budsjettert, dette skyldes timer medgått til ikkebudsjettert vedlikehold utført av egne ansatte.
Ref. Note 3 – Personalkostnad.
•

Avskrivninger er høyer enn budsjettert for 2020, men lavere enn i 2019.
Ref. Note 1 – Varige driftsmidler.
Følgende investering i oppgradering av brygger og anlegg til en verdi av kr. 235 000,ble gjennomført:
- Oppgradering av El-anlegget på opplagsplassen
- Oppgradering av fester til flyteelementene på de ytterste utriggerne som også
fungerer som bølgebrytere.
Bokført verdi for «Pigging utenfor kaifront» og « SOS stasjoner» ble avskrevet i sin
helhet.
Gjenstående bokført verdi på registrerte varige driftsmidler:
- Havnebåten, bokført verdi per 31.12.20
kr. 11 100,- Brygger og anlegg, bokført verdi per 31.12.20 kr. 974 445,-

•

Vedlikehold gjennomført i 2020 ble betydelig høyere enn budsjettert og vedlikehold
utført i 2019.
Ref. Note 4 – Vedlikehold.
Følgende større vedlikehold ble gjennomført:
- To kjettinger til moringer på brygge 1 var røket og måtte skiftes
- Glideplater med styringsskinner for landganger til bryggene ble skiftet
- To nye moringer ble satt ut mellom brygge 2 og 3 og forankret i bryggene for å
redusere ut / inn bevegelser av bryggene ved skifte mellom flo og fjære. Måtte
benytte kranbåt for å få dette utført.
- Kjøp av ny og reparasjon av gammel høytrykksspyler.
- Overhaling av motor til servicebåten, hadde fått vann i bensintanken
- Reparasjon av El- / vannsøyler på brygge 1
- Reparasjon av vannledningen på brygge 1
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•

Vi har hatt innsparinger ved at Årsmøtet 2020 ble arrangert digitalt, den tradisjonelle
sommerfesten og styrets julemøte ble avlyst.

•

Finansinntekter
Det totale avkastning på båtforeningens kapital har gitt et netto finansresultat på kr.
161 005,Båtforeningen har pr. 31.12.20 følgende plasseringer med saldo:
- NORDEA Fond kr. 2 330 759
- Bien Sparebank kr. 1 945 779
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Sak 5

FBBs virksomhet
Forslag fremmet av: Styret
Krav til flertall: Normalt (50%)
FBB (Fellesutvalget for Båtforeninger i Bærum) har i 2020 bestått av følgende representanter:
- Harald Hansen, styreleder

Gyssestad Båtforening

- Georg Øksnes,

Solvik Båtforening

- Rune Larsen,

Strand Båtforening

- Bård V. Aspen,

Lakseberget Båtforening

- Geir Gulliksen,

Sarbuvollen Båtforening

Det har vært avholdt xx styremøter og Årsmøte i 2020
Ved årsskifte viser FBBs regnskap for 2020 et Årsresultat på kr. 7 413,67 og en egenkapital / gjeld
på kr. 85 905,09
Regnskapet for FBB er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Medlemskontingenten for
Sarbuvollen Båtforening til FBB var i 2020 kr. 7 100,Styret i FBB har ble vedtatt at det i.l.a. 2021 innkreves et beløp tilsvarende ett års leie fra samtlige
båtforeninger og at dette plasseres på en FBB konto som en buffer for å sikre betalingsevne til
fremtidig leie til Bærum Kommune, samt å øke FBB kontingent med 50 %, fra nåværende kr. 50
000,- til kr. 75 000,- etter gjeldende fordelingsnøkkel. Som følge av dette vil FBB budsjettet for
2021 bli justert tilsvarende.
Styrets innstilling
FBBs aktiviteter i 2020 kan tas til orientering
Forslag til vedtak
FBBs aktiviteter i 2020 ble tatt til orientering
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Sak 6

Forslag til 2021-budsjett for Sarbuvollen Båtforening med budsjett detaljer
Forslag fremmet av: Styret
Krav til flertall: Normalt (50%)
Hovedtallene i Budsjettet for 2021:
- Driftsinntekter:

2 612 938

- Driftskostnader:

2 703 641

- Driftsresultat:

- 90 703

- Finansresultat:

109 451

- Ordinært resultat:

18 748

Styrets innstilling
Det fremlagte forslag til 2021-budsjett for Sarbuvollen Båtforening kan godkjennes som
Sarbuvollen Båtforenings budsjett for 2021
Forslag til vedtak
Det fremlagte forslag til 2021-budsjett for Sarbuvollen Båtforening ble godkjent som Sarbuvollen
Båtforenings budsjett for 2021
Vedlegg
1. Budsjettforslag 2021.pdf
2. Budsjettdetaljer 2021.pdf
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Budsjettdetaljer 2021
Forslag til investeringer i 2021:
Følgende større oppgraderinger til en samlet budsjettert kost på kr. 841 000,- er planlagt
gjennomført i løpet sommeren 2021:
Utskifting av gangutriggere på bryggene, kostnad ca. kr. 387 900,Utskifting av fortøyningsbommer på bryggene, kostnad ca. kr. 303 100,Pigging av fjell utenfor jolleplassene, kostnad ca. kr. 150 000,PC Server for video overvåknings systemet, kostnad ca. kr. 25 000,Fjellsikring etter steinras, kostnad ca. kr. 50 000,Budsjett 2021

Resultat 2020

Driftsinntekter:

2 612 938

2 641 910

Driftskostnader:

2 703 641

2 825 771

Driftsresultat:

- 90 703

- 183 861

Finans inntekter/ kostnader:

109 451

161 005

Ordinært resultat:

18 748

- 22 856

Inntektsbudsjett m/ fastsettelse av priser/gebyrer for 2021:
Forslag til inntektsbudsjett for 2021 er basert på 2020-satser/priser uten endringer av satsene.
Inntektsbudsjett:
Forslag til budsjetterte driftsinntekter for 2021 er på kr. 2 612 938,- som er 1,1 % lavere enn de
aktuelle driftsinntekter vi hadde i 2020:
Sum medlemskontingent
Sum medlemskontingent er på kr. 436 900,- dette er 0,8 % lavere enn de aktuelle
medlemskontingentinntekter vi hadde i 2020.
Budsjettert med noen færre vintermedlemmer enn i 2020.
-

Sum sommerinntekter (sommerleie)
Sum sommerinntekter (sommerleie) er på kr. 1 028 988,- dette er omtrent lik de aktuelle
sommerinntekter vi hadde i 2020.

-

Sum sommertjenester og gebyrer
Sum sommertjenester og gebyrer er på kr. 193 800,- dette er 8,6 % (kr. 18 000) lavere enn
de aktuelle inntekter vi hadde i 2020.
Vi hadde flere korttids landligge etter vinteropplag enn forventet i 2020 .
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-

Sum vinterinntekter
Sum vinterinntekter er på kr. 939 900,- dette er omtrent lik de aktuelle vinterinntekter vi
hadde i 2020.
Har budsjettert med like mange båter i opplag 2020-2021 som i 2019-2020

-

Sum diverse inntekter
Sum diverse inntekter er på kr. 13 350,- dette er 22 % (kr. 3 800,-) lavere enn de aktuelle
diverse inntekter vi hadde i 2020.
Sum diverse inntekter inkluderer salg av nøkler og registreringsgebyr for overdragelse av
rettigheter. Forventer like mange overdragelser av rettigheter som i 2020, men færre kjøp
av nøkler.

Kostnadsbudsjett m/avskrivninger, vedlikehold/utskiftninger:
Kostnadsbudsjettet er basert på en «indeks» regulering av de generelle kostnader, en stor
nedgang i avskrivninger da fler av driftsmidlene allerede er fult nedskrevet og innkjøp av mer
materiell til vedlikehold av bryggene.
Forslag til budsjetterte driftskostnader for 2021 er på kr. 2 703 641,- som er 4,3 % lavere enn de
aktuelle driftskostnader vi hadde i 2020:
Sum personalkostnader inkludert sosiale utgifter er på kr. 1 140 459,- som er 1,9 % høyere
enn de aktuelle personalkostnader vi hadde i 2020.
Timelønnen for ansatte og dagligleder i 2021 er økt (indeks regulert) med 1,7 % som er i
henhold til SSB og Fri Fagbevegelse.
-

Sum avskrivninger er på kr. 220 502,-, som er 53 % lavere enn aktuelle avskrivninger vi
hadde i 2020.
Brygge 3 og 4 ble fullt avskrevet i 2020. (Brygge 1, 2, 5 og mastebrygga ble fult avskrevet
i 2919).
Planlagte nyinvesteringer gjennomføres i løpet av sommeren og med avskrivning på 6
måneder i 2021.
For ytterligere detaljer se avskrivningstabellen.

-

Sum leie, el, kommunale avgifter og renhold er på kr. 323 930,-, som er
ca. 2,8 % høyere enn de aktuelle kostnader vi hadde i 2020.
Kontoen for farlig avfall ble i 2020 kreditert med kr. 20 000,- fra NG for feilaktig
fakturering de siste 5 årene. Krediteringen for feilaktig fakturering var ikke budsjettert så
derfor ser 2020 kostnad for farlig avfall lave ut.

-

Sum anskaffelser er på kr. 94 000,- som er 5 % lavere enn de aktuelle anskaffelses
kostnader vi hadde i 2020.
Det er ikke planer om større anskaffelser i 2021.
Anskaffelse i 2020 var:
- Høytrykksspyler
- Kameramonitor til trucken
- Løftestropper til trucken
- Hageredskap (hekksaks, gresstrimmer)
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-

Sum vedlikehold er på kr. 501 750,-, som er 26 % høyere enn de aktuelle vedlikeholds
kostnader vi hadde i 2020.
Vedlikeholdsbudsjettet 2021 dekker:
• innkjøp av materiell og arbeid utført av Unidykk AS,
• materiell som er nødvendig for vedlikeholdet som gjennomføres av våre ansatte
• dykkerinspeksjon av tau/moring for utsideplassene U-1 til U-4, utføres av Unidykk AS
• ettersyn av det elektriske anlegget, utføres av Høvik Elektro
• ettersyn av vannledninger til bryggene, utføres av Høvik Rør
• årlig service og sertifisering av trucken, utføres av Kalmar Norway AS
• årlig service av lettbåten,
• årlig service og sertifisering av mastekrana,
• fjellsikring etter steinras,
For ytterligere detaljer se vedlikeholdsbudsjettet.

-

Sum andre kostnader er på kr. 423 000,-, som er 1,6 % høyere enn de aktuelle andre
kostnader vi hadde i 2020.
Kostnadsnivået er budsjettert til stort sett det samme i 2021 som vi hadde i 2020 med en
«indeks»-regulering.

Finansinntekter og Utgifter
Avkastning på investert kapital gir et godt tilskudd til resultat budsjettet:
- Bien Bank:
Investert kr. 1 900 000 09.10.19 (1% fastrente sparing)
Avkastning i 2021 er beregnet til kr. 19 451,- Nordea Fond:
Investert kr. 2 200 000 01.07.19 (obligasjons fond)
Avkastning i 2021er beregnet til ca. kr. 100 000,-
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Sak 7

Valg av medlemmer til Valgkomitéen for styreperioden 2021
Forslag fremmet av: Styret
Krav til flertall: Normalt (50%)
Følgende medlemmer av Valgkomitéen er på valg_
- Tone Dalen
- Annie Skuncke
Styrets innstilling
- Tone Dalen er villig til å ta gjenvalg og styret foreslår at Tone Dalen gjenvelges som
medlem av Valgkomitéen for styreperioden 2021
- Styret foreslår Gunnar Kristiansen erstatter Annie Skuncke som medlem av Valgkomitéen og
velges som medlem av Valgkomitéen for styreperioden
2021
Forslag til vedtak
- Tone Dalen ble gjenvalgt som medlem av Valgkomitéen for styreperioden 2021
- Gunnar Kristiansen ble valgt som medlem av Valgkomitéen for styreperioden 2021
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Valg av medlemmer til Kontrollkomitéen
Forslag fremmet av: Styret
Krav til flertall: Normalt (50%)
Følgende medlemmer av Kontrollkomitéen er på valg_
- Arne Hammersland
- Per Horn
Styrets innstilling
- Arne Hammersland er villig til å ta gjenvalg og styret foreslår at Arne Hammersland
gjenvelges som medlem av Kontrollkomitéen for 2 nye år.
- Styret foreslår at Espen Raggan erstatter Per Horn og velges som medlem av
Kontrollkomitéen for 2 år
Forslag til vedtak
- Arne Hammersland ble gjenvalgt som medlem av Kontrollkomitéen for 2 nye år.
- Espen Raggan ble valgt som medlem av Kontrollkomitéen for 2 år
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Valg av tillitsvalgte
Følgende styreroller står på valg.
Informasjon om valget
Styreverv velges for 2 år og kan gjenvelges 4 ganger, tidsperioden for vervene disse kandidatene
velges for er fra 23. mars 2021 til Årsmøte i 2023.
Valg av 3 styremedlemmer
Følgende stiller til valg som styremedlemmer:
• Annie Skuncke
• Rolf Wahlqvist
• Henning Mørch
Valg av varamedlem
Følgende stiller til valg som varamedlem:
• Petter Børgund

Sarbuvollen Båtforening

36 av 36

Digitale Årsmøter
En gratis løsning fra OBOS for alle lag
og foreninger.
digitalearsmoter.no

