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Styrets sammensetning for 2020
Styret i Drammen Motorbåtforening har bestått av:
Knut Erik Nilsen
Are Ulvin Olsen
John H. Rostad
Leif Olsen
Thor- Asbjørn Nielsen
Torbjørn Hanssen
Thomas Albertsen

Leder
Nest Leder
Kasserer
Sekretær
Styremedlem
1. Varamann
2. Varamann

I 2020 har det skjedd følgende:
2 medlemsmøter
8 styremøter
1 fellesdugnad høst
Dugnader i havner, i regi av havnekomiteen
Medlemmer
Medlemstall pr. 31.12.19
Medlemstall pr. 31.12.20.
Hvorav 8 frimedlemmer

223 stk.
235 stk

Medlem som har falt bort i perioden.
Gunnar Sverreson
Vi lyser fred over hans minne.
Minnes med et minutts stillhet.

Styrets årsberetning for 2020
Dugnader/Korona: På grunn av pandemien så har det vært redusert aktivitet i
foreningen. Dugnader i havnene har blitt utført slik at de sto klare på våren og stengt
på høsten. Takket være velvillig hjelp av medlemmer som stilte opp etter at det ble
kunngjort på FB. Vår- dugnaden på tomta ble avlyst og alle ryddet sine plasser slik at
det så bra ut, kun noen som fikk påminnelse om å rydde etter seg.
Tomta ble slått for gras av noen som meldte seg frivillig til dette, veldig bra gjort.
Høstdugnaden ble gjennomført og tomta ble satt i stand til opplag av båtene.
Smitteverns `reglene ble fulgt. Takk til alle som stilte opp på dette i en vanskelig tid.
Møter: Det har blitt avholdt kun to medlemsmøter før vi måtte stenge klubbhuset pga.
pandemien. Årsmøte måtte også avlyses men ble gjennomført digitalt senere på året.
Det har vært avholdt 8 styremøter.
Odden: Hytte komiteen har vært veldig aktive i år. Hytta har vært stengt for utleie
pga. korona, dette har også gitt komitéen friere tøyler til og utføre vedlikeholdsarbeid.
Se egen rapport fra hyttekomiteen.
Tyverier: Det ble borte en påhengsmotor fra båt i opplag. Vi klarte ikke å finne ut når
det skjedde, for eier hadde vært bortreist en god stund.
Facebook: Foreningen har i noen år hatt en Facebook gruppe. Gruppen ble i sin tid
opprettet for å lette den administrative driften av foreningen og styrets arbeide. Vi har
positive erfaringer med gruppen og mange medlemmer bidrar også positivt med å
dele hyggelig meldinger og bilder fra foreningens virke. Vi oppfordrer alle til å
fortsette å bruke foreningens Facebook side aktivt og at vi sammen fremmer et sunt,
inkluderende og familievennlig båtliv.
Økonomi: Foreningens økonomi er god, se regnskap for 2020.
Det er dessverre mange medlemmer som ikke betaler sin faktura til forfallsdato.
Kan nevne at ved første fakturering 2021 var mellom 120 – 140 medlemmer som ikke
betalte til forfallsdato. Dette medfører unødvendig mye arbeid for kasserer som må
sende purringer samt ekstra portokostnader. Alternativet kan være at utestående
fordringer sendes til inkassobyråer for innkreving. Dette vil igjen påføre foreningen
ekstra kostnader. Viser til §:3.3 i vedtektene.
På grunn av sen postgang har styret besluttet at betalingsfristen økes fra dagens 14
dager til 30 dager. Vi regner dermed med at dette skal være tilstrekkelig for å
overholde betalingsfristen.
Minner også om at det er viktig å melde fra til styret ved adresseendring eller endring
av telefon og eller E-post.
Huset: Det har blitt lagd terrasse foran klubbhuset, benker med bord er også kjøpt
inn. Dette vil bli et fint sted å bruke på gode sommer dager. Vi håper vi kommer ut av
pandemien i løpet av 2021, slik at normal aktivitet kan gjenopptas igjen.
For styret i DMF. 31.12.2020.
Knut Erik Nilsen. sign. Leder

Årsberetning havnekomiteen 2020
Dmf Havnekomitéen har i 2020 bestått av
Thor Nielsen (leder) Jon Espeseter, Hans Jørgen Haugerud, Per Øyvind Lund, Kåre
Gleisner Jokstad, Jan Håkon Pettersen, Øyvind Eldstrøm og Arne Sanders.
Havnekomiteen har i år ikke kalt inn til felles dugnader pga. Corona situasjonen vi er i.
Det har ikke vært mulig å samle masse mennesker sammen, så i år ble det brukt litt lenger
tid med å få klargjort havnene.
Men vi fikk det til, Begge havnene var ferdig for utsett før april.
Pga. situasjonen vi har vært i er det kun blitt utført nødvendig vedlikehold.
Det er blitt lagt ut nye moringer på pir 2, samt utført mindre reparasjoner på moloen og
bryggene.
Enkeltpersoner har tatt ansvar for å klippe gresset i begge havner på sommeren.
Det ble også solgt mange plasser i sommer, så vi merket stor pågang på båtplasser.
Totalt ble det solgt 21 plasser, 18 plasser i Sota og 3 plasser i Åsetomta.
Så der ble det gjort en god jobb.
Høst dugnad ble det heller ikke kalt inn til, men med forespørsel om hjelp via DMF sine sider
på Facebook ble det 3 lørdager for å gjøre havnene klare for vinteren.
Så vil takke alle som bidro til at dette ble mulige i dette spesielle året.
Stor takk til Havnekomiteen for deres bidrag.
Mvh
Leder Havnekomiteen
Thor Nielsen

Årsrapport fra slippformann 2020
Utsett av båter gikk uten uhell. Det er skiftet kjetting og koblinger på side tralla.
Høst dugnadene på tomta gikk fint med bra fremmøte ingen servering i år pga
pandemien.
Det ble ryddet og slått gress flere ganger i sommer av medlemmer, dette gjorde at
høst dugnaden kunne brukes til andre ting.
Påmelding til opptrekk gikk greit.
Det blei hengt opp lister ute på veggen da huset er stengt. På de forskjellige
alternative dager, dette fungerte bra.
Opptrekket gikk greit.
I år som tidligere var det noen som satte opp sine båter utenom det kollektive
masseoppsettet.
Det er 102 båter med smått og stort på land høsten 2020
Så langt i vinterens opplags periode er det ikke oppdaget noe ureglementert.
De som har fått tekke materiell forskjøvet pga. vind er kontaktet.
Det er inngått 2.avtaler om utvidet strømforbruk, disse har skaffet seg måler som
leser av forbruket. Fire båter ble liggende på land i sommer. En ble fjernet i høst.
Minner om at det kun er tillatt å ligge to år på land.
Oppfordrer til å fjerne gamle tre materialer dere ikke bruker fra reolene.
Materialer ol som blir liggende uten navn, blir kastet.
Bajonett sag som lå i sort koffert inne i skapet i vinsjehuset har noen (lånt) så fint om
vedkommende kan legge den tilbake igjen.
Drammen 31/12-20
Knut Erik Nilsen

Hus og arrangementskomiteens årsberetning 2020

Komiteen har bestått av Tom Vatnebryn, Helge Ranum, Kaj Larsson og Ole Morten
Fredheim.
Komiteen har stått for servering av mat og drikke ved medlemsmøter og dugnader før
klubbhuset ble stengt 13. mars. Som følge av dette ble huset utleid kun 2 ganger i
2020. Ellers er det verdt å nevne at det ble bygget en flott terrasse foran huset denne
sommeren, og solide utemøbler er på plass til vi forhåpentligvis kan ta alt i bruk igjen!
For Hus og arrangementskomitéen
Tom Vatnebryn
31/12-2020

Årsberetning for hyttekomiteen 2020
Komiteen består av 5 medlemmer. Leder i 2020 har vært Reinert Jørgensen. Øvrige
medlemmer: Tor Maagø, Eva Isdahl, Lucian Mitache, Øystein Sunde
Komiteen avholdt planleggingsmøte den 05.05 hvor gjennomføringen av
vedlikeholdsarbeidet på hytta ble diskutert. Odden ble åpnet den 09.05. Bøyene ble
satt ut og bryggeskjold montert.
Nytt komitemøte den 25.06. Planlegging av dugnad. Bestemt gjennomført den 14.15.-16 august. Innkjøp av arbeidsutstyr skulle gjøres av hyttekomiteen.
Dugnaden ble kalt inn som fellesdugnad. I perioden 06.07-31.07 ble det kjøpt inn
utstyr og fraktet ut til hytta med båten til Tor Maagø og Øystein Sunde.
Forberedelsene til fellesdugnaden var godt i gang. Fra den 01.08 – 14.08 ble
trykkpumpe fra brygga, med trykkledning opp til høytrykkspyler og spyleslange,
montert.
Gresset rundt hytta var slått og krakkene flyttet ut. Disse ble satt inn med treolje og
foret opp fra bakken for å hindre råte. Generell rydding rundt hytta. Alle utvendige
kledninger på hytta ble høytrykkspylt og klargjort til maling. Taket ble spylt og ryddet
for mose.
14.08-16.08 Fellesdugnad. Utvendig kledning og vindskier ble malt. Kledningen til
rekkverket på terrassen ble revet da den var angrepet av råte. Bunnsvillene var også
skadet og må repareres i løpet av 2021. Arbeidet med dette blir omfattende og bør
vurderes å settes bort til kyndig snekker (firma). Det ble også satt i gang kapping og
rydding av nedfelte trær. Store mengder plast ble rydda fra stranda sammen med
deler av gamle båtvrak. Dugnaden gikk veldig fint og vi oppnådde å få utført det vi
hadde satt oss som mål. Fredag den 14.08 reiste Tor ut til hytta med båten og hadde
med seg bla. proviant til dugnaden. Lørdag den 15.08 møtte det 15 mann. Søndag
den 16.08 møtte 6 mann. Hyttekomiteen takker alle som møtte. Dette ble bra!!
29.08-19.09 Diverse etterarbeider med ferdigmaling av rekkverk og inngangsdør,
innsetting av nytt vindusglass i glassveggen til dansegulv og flere strøk med treolje
på utemøbler, generell rydding og montering av musejagere. Resterende grønnalger
på taket ble forsøkt fjernet med eddiksyre og høy trykkspyling. Dette må gjentas i
2021 for å få et godt nok resultat. Tor slepte innsamlet løs- plast til Åsetomta og
deretter kjørte vi det til fyllinga på Lindum. Foreningens skilt ble tatt ned og fraktet til
DMF-huset. Det var i dårlig forfatning og hadde behov for å restaureres.
Billedkunstner Mona Sundelius tok på seg oppgaven vederlagsfritt. Det ble veldig
fint. Takk til henne!!
Den 18.10 ble fortøyningsbøyene tatt opp og vannforsyningen stengt og tømt. Den
22.11 ble bryggeskjoldene løftet opp. Hyttekomiteen fikk hjelp til dette av Knut Erik
Nilsen, Ole Morten Fredheim og Per Henning Martinsen.
Vi vil rette en stor takk til Baard Samuelsen, i Brødrene Samuelsen A/S malerfirma,
med bistand til maling og div. utstyr.
Drammen den 07.02 2021
Carl Reinert Jørgensen
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Resultatregnskap 1 detaljert

Regnskapsår 2020 (1.1.2020 - 31.12.2020 f.o.m. periode 1. t.o.m. periode 13.
DriftsInntekter
Resultat
Res.pr.31.12.20.
Budsjet
Konto
Kontonavn
3009 Sommeropplag
3011 Innmeldingsavgift
3012 Medlemsavgift DMF
3013 Medlemsavgift KNBF / OBU / OF
3014 Vinteropplag
3015 Depositum nøkler
3017 Vakttjenester
3018 Inntekter klubbh, møter, kurs, årsf, etc.
3019 Diverse salg
3020 Innskudd båtplasser
3021 Serviceavgift båtplass
3022 Andre inntekter havner
3023 Inntekter Odden
3024 Service- og vaktordn, uten fast plass.
3025 Ekstra havneavg, / Miløavgift
3026 Tralleavgift
3027 Grasrotandelen
Salgsinntekter
Annen driftsinntekt
8090 Andre finansinntekter

Note

Avvik

2020
-17 320,00
-52 800,00
-77 990,00
-39 100,00
-153 279,00
-13 000,00
-118 800,00
-1 000,00
-31 549,00
-146 460,00
-139 900,00
0,00
0,00
-4 750,00
-16 300,00
-4 600,00
-21 867,75
-838 715,75
0,00
-9 665,00

2020
-14 000,00
-24 000,00
-70 000,00
-32 000,00
-138 000,00
-3 000,00
-106 200,00
-7 000,00
-43 000,00
-76 000,00
-120 000,00
0,00
-5 000,00
-4 750,00
-15 000,00
-4 000,00
-20 000,00
-681 950,00

-9 665,00

0,00

-681 628,68

-848 380,75

-681 950,00

-156 765,75

-748 509,00

Renovasjon, vann, avløp mv.
Vann avløp renovasjon Åsetomta
Vann avløp renovasjon Sota
Vann avløp renovasjon Odden
Lys og varme Åsetomta
Lys og varme Sota
Lys og varme Odden
Renhold
Inventar og driftsmidler klubbhus
Inventar og driftsmidler Åsetomta
Inventar og driftsmidler Sota
Inventar og driftsmidler Odden
Arbeidsklær og verneutstyr
Rep. vedlikeh. Klubbhus
Rep. vedlikeh. Åsetomta
Rep. vedlikeh. Sota
Rep. vedlikeh. Odden
Miljøstasjon Åsetomta / Sota
Rep. vedlikeh. teknisk utstyr
Regnskaphonorar
Vakttjenester
Medlemskap KNBF / OBU / OF
Kontorrekvisita
Trykksaker
Aviser / tidsskrifter, bøker mv.
Utg.Klubbh,møter,kurs,årsf,etc.
Annen Kontorkostnad
Telefon / internett etc.
Porto
Forsikringer
Øreavrunding
Annonser / Reklamekostnader
Forsikringspremier
Tilbakebet, Innskudd / serviceavg.
Tilbakebet. Depositum nøkkler
Eiendoms og festeavg.
Bank og kort gebyrer
Div. kostnader
Tap på fordringer
Driftskostnader

0,00
160,25
708,59
744,00
529,80
751,39
934,07
0,00
1 875,00
1 999,00
0,00
3 600,00
0,00
4 297,00
150 259,56
20 932,75
2 015,19
3 796,16
7 941,30
35 714,00
110 605,58
36 930,00
5 207,67
0,00
3 373,00
58 737,72
14 913,00
42 809,00
4 000,00
39 213,00
0,00
0,00
4 572,00
5 040,00
2 600,00
44 624,00
3 278,00
13 877,50
0,00
702 038,53

7 158,00
5 557,50
1 077,18
0,00
35 295,66
8 063,43
4 675,46
0,00
245,00
17 392,46
0,00
0,00
0,00
107 235,75
35 504,47
0,00
22 385,09
4 689,00
3 844,00
35 211,00
127 007,66
35 610,00
3 152,87
0,00
795,00
19 789,94
15 183,00
46 023,45
14 286,00
4 948,62
0,90
0,00
-3 671,00
32 026,25
4 250,00
44 726,00
3 153,25
7 931,00
0,00
643 546,94

0,00
12 000,00
3 000,00
1 750,00
52 000,00
8 000,00
4 000,00
0,00
2 000,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
25 000,00
10 000,00
35 000,00
17 000,00
4 000,00
8 000,00
35 800,00
110 600,00
37 000,00
5 500,00
0,00
3 400,00
50 000,00
5 000,00
40 000,00
4 500,00
40 000,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
2 000,00
45 000,00
3 500,00
14 000,00
0,00
590 050,00

7 158,00
-6 442,50
-1 922,82
-1 750,00
-16 704,34
63,43
675,46
0,00
-1 755,00
15 392,46
0,00
0,00
0,00
82 235,75
25 504,47
-35 000,00
5 385,09
689,00
-4 156,00
-589,00
16 407,66
-1 390,00
-2 347,13
0,00
-2 605,00
-30 210,06
10 183,00
6 023,45
9 786,00
-35 051,38
0,90
0,00
-3 671,00
22 026,25
2 250,00
-274,00
-346,75
-6 069,00
0,00
53 496,94

200,00
000,00
500,00
750,00
000,00
000,00
000,00
0,00
0,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
40 000,00
100 000,00
50 000,00
5 000,00
4 000,00
35 211,00
118 800,00
37 910,00
5 500,00
0,00
3 400,00
30 000,00
5 000,00
46 000,00
5 000,00
37 000,00
0,00
0,00
0,00
25 000,00
4 000,00
45 000,00
3 500,00
10 000,00
0,00
712 771,00

Driftsresultat

20 409,85

-204 833,81

-91 900,00

-103 268,81

-35 738,00

Driftsinntekter

0,00

1

2
2

3

2020
-3 320,00
-28 800,00
-7 990,00
-7 100,00
-15 279,00
-10 000,00
-12 600,00
6 000,00
11 451,00
-70 460,00
-19 900,00
0,00
5 000,00
0,00
-1 300,00
-600,00
-1 867,75
-156 765,75

Budsjet

2019
-21 530,00
-20 800,00
-73 340,00
-36 720,00
-135 537,00
-3 500,00
-106 200,00
-6 250,00
-14 153,00
-98 080,00
-117 600,00
0,00
-5 300,00
-4 750,00
-14 800,00
-4 000,00
-19 018,68
-681 578,68
-50,00
0,00

2021
-17 000,00
-24 000,00
-74 000,00
-38 000,00
-152 009,00
-5 000,00
-118 800,00
-7 000,00
-30 000,00
-81 200,00
-145 000,00
0,00
-5 000,00
-7 500,00
-17 400,00
-4 600,00
-22 000,00
-748 509,00

Driftskostnader
6320
6321
6322
6323
6341
6342
6343
6360
6540
6541
6542
6543
6570
6610
6611
6612
6613
6614
6621
6700
6720
6730
6800
6820
6840
6860
6890
6900
6940
7040
7105
7320
7500
7550
7560
7750
7770
7790
7870

12
2
1
51
7
3

4
5

6

7

8

7
6
1
1
45
10
6

Drammen Motorbåtforening

Resultatregnskap 1 detaljert

Regnskapsår 2020 (1.1.2020 - 31.12.2020 f.o.m. periode 1. t.o.m. periode 13.
Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter
Note
Annen renteinntekt
8050 Annen renteinntekt
-1 270,91
Annen renteinntekt
-1 270,91
Annen finansinntekt
8060 Purregebyr, kunder
-700,00
Annen finansinntekt
-700,00
Finansinntekter
-1 970,91
Finanskostnader
Finanskostnader
0,00
Finansinntekter og finanskostnader
-1 970,91
Res. før ekstraord. inntekt. og kostnader
-206 804,72
Resultat før skattekostnad
-206 804,72
Årsoverskudd / Underskudd
-206 804,72
8960 Dekket av fri egenkapital
0,00
8980 Avsatt til fri egenkapital
156 804,72
8987 Avsatt til hyttefond
50 000,00
Annen egenkapital
206 804,72
Disponeringer

206 804,72

Drammen Motorbåtforening

Balanse detaljert

Regnskapsår 2020 (1.1.2020 - 31.12.2020 f.o.m. periode 1. t.o.m. periode 13.
Eiendeler
Omløpsmidler og fordringer
Kundefordringer
1510 Kundefordringer
12 457,00
Sum Kundefordringer
12 457,00
Sum fordringer
12 457,00
Bankinnsk. kontanter o l
1910 Kasse DMF
0,00
1920 Kasse arr.komiteen
5 560,00
1930 Bankinnskudd
218 905,07
1970 Sparekonto DNB
429 358,68
Sum Bankinnskudd kontanter o l
653 823,75
Sum omløpsmidler
666 280,75
Sum Eiendeler
666 280,75
Gjeld ogegenkapital
Annen Egenkapital
2050 Annen egenkapital
2075 Hyttefond
Sum annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital
Gjeld
Kortsiktig gjeld
Annen kortsiktig gjeld
2900 Gjeld gamle andelsbevis før 1991
2901 Gjeld innskuddsplasser med nedskrivning.
Sum Annen kortsiktig gjeld
Sum Gjeld
Sum Gjeld og egenkapital
Note
Note
Note
Note
Note
Note
Note

1
2
3
4
5
6
7

Inntekter vakttjenester grunnet salget av btplasser.
Solgt ekstra med båtplasser.
Momskompensasjonen
Note 4 og 5 gjelder
Rep. vedlikeh. Klubbhus
oppføring av terrasse.
Rep. vedlikeh. Åsetomta
Kostn, ved kjøp og ettermontering av 1 stk kamera
Makuleringsmaskin, pc-oppsett, nye programvarer

-337 740,75
-100 000,00
-437 740,75
-437 740,75

9

10

-437 740,75

-41 800,00
-186 740,00
-228 540,00

11
12

-228 540,00
-666 280,75
Note 8
Note 9
Note 10
Note 11
Note 12

Byttet forsikring, ny er Trygg betaling jan 21
Kundefordringer
Hyttefond
Gjeld gamle andelsbevis før 1991
Gjeld innskuddsplasser med nedskrivning.

Forslag til årsmøte 2021
Ingen

Valg årsmøte 2021
Styret:
Tittel:
Leder
Viseformann
Kasserer
Sekretær
Styremedlem
1. Vara
2. Vara

Navn: 2021
Knut Erik Nilsen
Are U Olsen
John H. Rostad
Leif Olsen
Thor-A. Nielsen
Thorbjørn Hansen
Thomas Albertsen

T.o.m. På valg: Ny kandidats navn:
2022
Ikke på valg
2021 Ja
2 år
2022
Ikke på valg
2021
2 år
2021 Ny
Jan Håkon Pettersen
2022
Ikke på valg
2021 Ja
2 år

Arrangementskomite:
Tittel:
Leder

Navn: 2021
Tom Vatnebryn
Helge Ranum
Kaj Larson
Ole Morten Fredheim
Ons./Søndag Rolf Lærum

T.o.m.
2022
2021 Ja
2021 Ja
2021 Ja
2021

Ny kandidats navn:
Ikke på valg
2 år
2 år
2 år

Hyttekomite:
Tittel:

Navn: 2020
T.o.m.
Lucian Mitache
2021
Tor Maagø
2022
Eva Isdahl
2022
Øystein Sunde
2021
Carl Reinert Jørgensen 2021

N

Ja
Ja

Ny kandidats navn:
Svein Kristoffersen
Ikke på valg
Ikke på valg
1 år
2 år

Havnekomite:
Tittel:
Leder

Navn: 2020
Thor- Asbjørn Nielsen
Hans J. Haugerud
Øyvind Elstrøm
Arne Sanders
Per Øyvind Lund
Jon Espeseter
Kåre Jokstad
Jan Håkon Pettersen

T.o.m. Gjenvalg Ny kandidats navn:
2021 N
Jan Håkon Pettersen
2021 N
Per Nygård
2022
Ikke på valg
2022
Ikke på valg
2021 N
Henrik Sandnes.1år
2021 N
Arvid Ditlev Holst,1år
2021 Ja
2021 Ja
Øivind A Trollerud.

Justert så fordeling er 4+4, byttes hvert annet år.
Valgkomite:
Tittel:

Navn: 2020
Kaj Larson
Kai Kloss
Ole Morten Fredheim

T.o.m. Gjenvalg Ny kandidats navn:
2022 Ja.1år
2021 N
Kjell Gulbrandsen.2 år
2022 Ja.1år

Navn: 2019
Kjetil Thorstensen
Svein Larsen
Leif Olsen

T.o.m. Gjenvalg Ny kandidats navn:
2021 Ja
2 år
2021 Ja
2 år
2022
Ikke på valg

Revisorer:
Tittel:

Vara
N= Nei

Vedtekter for Drammen Motorbåtforening.
Stiftet 17.8.1918.
Vedtatt på årsmøtet 1925 med endringer vedtatt på årsmøtene; 1928, 1930, 1949, 1951,1956,1963,
1972, 1977, 1986, og 1990. Omredigert 1991, 1992, 2005. Endret etter vedtak på årsmøtene i 2005,
2012, 2013, 2014, 2015.2018.2019.
§1Navn og formål
1.1 Foreningens navn er Drammen Motorbåtforening med initialer DMF.
Foreningen er tilsluttet Kongelig Norsk Båtforbund og Oslo fjordens båt union. Foreningens
hjemsted er i Drammen kommune.
1.2 DMF er en ideell og frivillig forening med formål å fremme det individuelle og samlete
båtlivs interesser på vegne av medlemmene og allmennheten, derunder å:
a) Virke for etableringen av å forestå driften av fritidsbåthavner
b) Virke for utbredelse av fritidsbåtlivet som rekreasjon og kystkultur
c) Virke for utbredelse av kunnskap om sjøvett, sikkerhet, kystkultur og marint miljøvern
d) Ivareta medlemmenes og allmennhetens interesser og rettigheter til bruk av skjærgården,
sjøen og havet som rekreasjonsområde og til annen privat fritidsbasert utnyttelse
e) Samarbeide med så vel andre private organisasjoner som med offentlige myndigheter til
fremme av båtlivets og båtfolkets interesser
Foreningens formål er ikke fortjenestebasert og eventuelle overskudd på økonomiske aktiviteter kan i
den utstrekning det ikke avsettes til fremtidig oppfyllelse av foreningens formål, kun disponeres utenfor
foreningen til tilsvarende formål i regi av KNBF eller annen båtforening som er tilknyttet KNBF og som
er registrert i Frivillighetsregisteret.
§2. Medlemskap.
2.1 Som medlemmer kan opptas båteiere og andre for foreningen interesserte personer i Drammen og
omegn. Styret avgjør opptagelse av nye medlemmer.
2.2 Medlem med mer enn 15 års sammen hengende medlemskap kan slås til ridder av” Den Gyldne
Propell” Ordenskapitlet består av stormester, seremonimester og kansler. Valgbare er tidligere riddere.
2.3 Foreningens medlemmer plikter å assistere hverandre.
§3. Utmeldelse/eksklusjon.
3.1 Utmeldelse eller adresseforandring må skje skriftlig til styret.
3.2 Hvis det kommer klage på medlem for ukollegial opptreden, kan styret ekskludere medlemmet av
foreningen.
3.3 Alle utestående fordringer som ikke er betalt innen årsmøtet fører til eksklusjon av foreningen.
§4. Styret
4.1 Foreningen ledes av et styre som består av 5 medlemmer: leder, nestleder, sekretær, kasserer og
styremedlem. Styret har 2 varamedlemmer som innkalles etter behov.
4.2 Styret har den administrative myndighet, representerer foreningen utad, besørger alle løpende
forretninger, sammenkaller til møter og ivaretar foreningens økonomi og dens tarv for øvrig. Styret
fastsetter de nødvendige stillingsinstrukser. Styret oppnevner de komiteer og utvalg som er nødvendig
for å løse bestemte oppgaver, med mindre disse velges av årsmøtet. Styret bestemmer i samarbeid
med de arrangerende komiteer når og hvor og innen hvilken ramme de forskjellige arrangementer i
foreningens regi skal avholdes. Styret holder møter så ofte det finner det nødvendig og skal framlegge

for det ordinære årsmøte beretningen om foreningens virksomhet og revidert regnskap. Styret er
beslutningsdyktig når leder eller nestleder og minst 3 styremedlemmer er til stede.
4.3 Lederen og ett styremedlem innehar foreningens rettslige signatur, og forplikter foreningen i
fellesskap. Styrelederen leder foreningens forhandlinger og besørger dens løpende forretninger.
Sekretæren fører protokoll over foreningens forhandlinger og beslutninger. Kassereren fører
regnskapet. Kasserer og sekretær fører i fellesskap medlemsfortegnelse.
4.4 De utnevnte revisorene har til enhver tid rett til å revidere regnskapet, de har møterett og kan
komme uanmeldt til styremøtene.
§5. Øvrig administrasjon.
5.1 Følgende komiteer sorterer under styret:
a) Havnekomité

8 medlemmer.

b) Hus og arrangementskomité 5 medlemmer.
c) Hyttekomité

5 medlemmer.

d) Valgkomité

3 medlemmer.

Foreningens styremedlem er leder i havnekomitéen og velges av årsmøtet. De øvrige komiteer velger
sin leder og fordeler andre nødvendige tillitsverv. De enkelte komiteer knytter til seg ekstra
medlemmer i den grad det er ønsket. Komiteen skal i god tid før årsmøtet sende inn sin rapport til
styrets årsberetning.
§6. Årsmøtet.
6.1 Det ordinære årsmøte holdes hvert år i mars måned, og blir bekjentgjort elektronisk gjennom
foreningens kanaler for medlemsinformasjon. Fra samme tidspunkt kan årsberetning hentes på
klubbhus. Medlemmer som ønsker tilsendt årsberetning som vanlig post, må registrere seg på egen
fast distribusjonsliste.
6.2 Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet sendes styret innen 10. januar.
6.3 Årsmøtet har høyeste myndighet i foreningens anliggender. Til forandring av vedtektene må det
være 2/3 flertall av de frammøtte medlemmer. Andre forslag avgjøres ved alminnelig flertall.
6.4 Årsmøteberetningen skal inneholde dagsorden, beretninger om foreningens virke siste år,
reviderte regnskaper, forslag og også valgkomiteens innstilling til de forestående valg.
6.5 Ekstraordinært årsmøte holdes når det er på krevet, eller når det forlanges skriftlig av minst 10
medlemmer. Det må være oppgitt hvilken sak som ønskes behandlet. Det ekstraordinære årsmøte har
samme beslutningsrett som det ordinære årsmøte.
§7. Valg.
7.1 Valg finner sted på årsmøtet. Enhver tillitsvalgt velges for 2 år av gangen og kan gjenvelges, men
kan frasi seg gjenvalg så lang tid som han har fungert.
§8. Kontingent.
8.1 Kontingenten fastsettes av årsmøtet, og forfaller til betaling i januar hvert år. Kontingenten
innbefatter også medlemskap i KNBF/OBU/OF. Uteblir kontingenten kan styret etter gitt varsel stryke
vedkommende som medlem. Nye medlemmer betaler et innmeldingsgebyr som fastsettes av styret.

§9. Identifikasjon.
9.1 Foreningens medlemmer fører på sine båter som merke en rød og blå standard med hvit firkant,
hvori bokstavene D.M.F. i blått. Lignende merke brukes også som lue merke. Merkene selges
gjennom kassereren. Overdragelse av standard og merke til andre er ikke tillatt.
§10. Opplag/opptrekk/utsett o.l.
10.1 Under opptrekk, opplag, flytting og utsetting av båter på foreningens båtslipp enten det er for
medlemmer eller ikke medlemmer, skjer det på båteierens ansvar. Båteieren må sørge for mannskap
til opp og utsett, likedan til flytting. Slippformannen eller stedfortreder som er godkjent av styret, skal
kjøre vinsjen og lede arbeidet. Foreningen er uten ansvar eller erstatningsplikt for eventuelle skader
på båter eller på personer, det være seg på land eller vann.
§11. DMFs hederstegn.
Statuetter for utdeling av Drammen Motorbåtforenings hederstegn.
1. Hederstegnet er innstiftet av D.M.F. den 25. april 1956 og består av foreningens merke med en
krans.
2. Hederstegnet utdeles av styret på foreningens årsmøte etter innstilling av styret.
3. Hederstegnet tildeles medlemmer som har utvist særlig interesse og virkelyst i foreningen.
4. Hederstegnet må ikke overdras andre men kun bæres av den det er tildelt.
5. Utgifter til hederstegnet bæres av DMFs kasse.
§12. Odden.
12.1 Salg eller pantsettelse av foreningens eiendom” Odden” må ikke skje uten at det foreligger
enstemmig styrebeslutning som tiltres av minst 5/6 av foreningens samtlige medlemmer.
§ 13. Personvern
Drammen motorbåt forening registrerer følgende personopplysninger om sine medlemmer: Navn,
adresse, mobilnummer, epost-adresse og båtplass, og deler disse person-opplysningene med
Kongelig Norsk Båtforbund, heretter benevnt KNBF. (Her kan man hvis man ønsker, bare dele
adresse-informasjonen med KNBF, da dette er det minimum som KNBF må ha registrert) Dette gjøres
for at DMF skal kunne bruke KNBFs web-baserte havneadministrasjons og medlemssystem, slik at
alle medlemmer kan få tildelt medlems-nummer og dra nytte av alle KNBF sine medlemsfordeler. Hvis
det ikke er ønskelig at personopplysninger deles, må dette meldes skriftlig ifra til DMF. Hvis
personopplysninger også skal deles mellom medlemmer, som f.eks. oppslag på klubbhus, så må dette
også komme klart frem. ref. Datatilsynet)
§14. Oppløsning.
Oppløsning av foreningen kan kun skje ved vedtak på ordinært årsmøte etter at saken har vært
utsendt til medlemmene med innkallingen. Vedtaket om oppløsning må ha 5/6 flertall. Reversering av
oppløsningsbeslutning krever simpelt flertall.
Ved oppløsning skal det velges et avviklingsstyre etter vedtektenes bestemmelser om styre, med
ansvar for foreningens anliggender frem til endelig avvikling finner sted, derunder for den praktiske
likvidasjon av foreningen. Vedtektenes øvrige bestemmelser får også tilsvarende anvendelse under
avviklingen.
Foreningens eiendeler og rettigheter skal overføres til, eller fordeles mellom en eller flere lokale
foreninger med samme eller liknende formål, til benyttelse ved oppnåelse av slike formål, etter
årsmøtets nærmere bestemmelse. Finnes det ved oppløsningen ingen aktuell eller villig slik mottaker,
skal klubbens eiendeler tilføres samme eller liknende formål etter nærmere bestemmelse av KNBF.
Foreningens eiendeler eller rettigheter kan i intet tilfelle tilfalle eller utdeles til foreningens medlemmer
eller andre enkeltpersoner.

DRAMMEN MOTORBÅTFORENING
STIFTET 1918
dmf@dmf-no.org

MØTEPLAN DMF 2021 – 2022
2021
Vi har lagd møteplan som vanlig, men forholder oss til de
gjeldene restriksjoner om åpning / stenging.
Fredag 19. mars
Tirsdag 23. mars
Tirsdag 6. april
Tirsdag 27. april
Tirsdag 4. mai
Tirsdag 25. mai
Tirsdag 25. mai
Tirsdag 1. juni
Tirsdag 22. juni
Tirsdag 24. august
Tirsdag 7. september
Tirsdag 14. september
Tirsdag 28. september
Tirsdag 5. oktober
Tirsdag 26. oktober
Tirsdag 2. november
Tirsdag 30. november
Fredag 3. desember

Årsmøte
Av og på møte for alle komiteer møteplikt/styremøte
Medlemsmøte, OBS tredje påskedag.
Styremøte
Medlemsmøte
Fellesdugnad kl. 1700..
Styremøte. Etter dugnaden.
Medlemsmøte Odden, buss fra Åsetomta kl.
1800 retur ca. kl. 2200 enkel servering.
Styremøte ved behov.
Styremøte.
Medlemsmøte.
Fellesdugnad kl. 1700
Styremøte.
Medlemsmøte
Styremøte
Medlemsmøte
Styremøte/budsjett
Julebord

Tirsdag 4. januar
Tirsdag 25. januar
Fredag 28. januar
Tirsdag 1. februar
Tirsdag 22. februar
Tirsdag 15. mars
Fredag 25. mars
Tirsdag 29. mars

2022
Medlemsmøte
Styremøte
Styremøte lukket.
Medlemsmøte
Styremøte. (utsending)
Styremøte (formøte til årsmøte)
Årsmøte
Av og på møte.

Styremøter kl.1800 og medlemsmøter begynner kl. 1900. Saker kan tas opp under
eventuelt eller meldes inn til styret i god tid før medlemsmøtet. Unntaket er møtet på
Odden.
Drammen Motorbåtforening
Åsetomta og Sota båthavn.
Klubbhus, Besøksadresse: Havnegata 109, 3040Drammen
Postboks 644 Strømsø, 3003 DRAMMEN.
E Mail: dmf@dmf-no.org

DRAMMEN MOTORBÅTFORENING
STIFTET 1918

PRISLISTE GJELDENDE FRA 1.1.2021
Medlemskontingent for DMF
Medlemskontingent for KNBF/OBU/OF
Innmeldingsavgift

Sum innmelding DMF for 2020

kr. 330
kr. 170
kr. 1 600

kr. 2 100

PRISER FOR KJØP AV BÅTPLASSER VANN
Innskuddsplass bredde
Havne serviceavgift båtplasser
Vaktordningen
Miljøavgift
Depositum nøkkel til havnene

2,0 meter
2,0 meter

kr. 5 200
kr. 650
kr. 900
kr. 100
kr. 500

Sum kjøp av innskuddsplass

2,0 meter

kr. 7 350

Innskuddsplass bredde
Havne serviseavgift båtplasser
Vaktordningen
Miljøavgift
Depositum nøkkel til havnene

2,5 meter
2,5 meter

Sum kjøp av innskuddsplass 2,5 meter
Innskuddsplass bredde
Havne serviseavgift båtplasser
Vaktordningen
Miljøavgift
Depositum nøkkel til havnene

3,0 meter
3,0 meter

Sum kjøp av innskuddsplass 3,0 meter
Innskuddsplass bredde
Havne serviseavgift båtplasser
Vaktordningen
Miljøavgift
Depositum nøkkel til havnene

3,5 meter
3,5 meter

Sum kjøp av innskuddsplass 3,5 meter

kr. 6 300
kr. 800
kr. 900
kr. 100
kr. 500

kr. 8 600
kr. 9 000
kr. 900
kr. 900
kr. 100
kr. 500

kr. 11 400
kr.10 000
kr. 1 000
kr. 900
kr. 100
kr. 500

kr. 12 500

VAKTORDNING BÅTHAVNER
Vaktordningen
Vakt / havne- service for båter kun i vinteropplag.

kr. 900
kr. 250

MILJØAVGIFT Pr. båt
kr. 100
Gjelder alle båter som ligger i våre havner samt i vinteropplag.

Fakturaens pålydende ved 1. ste gangs kjøp, er plasseiers
innskuddsbevis.
Båtplassene nedskrives over 5 år. Ref. vedtak fra årsmøte 1991.
Fakturaens dato danner grunnlaget for tilbakebetaling ved
oppsigelse av båtplassen før denne er nedskrevet.

LEIE DMFs HYTTE ”ODDEN”
Fra fredag / søndag 1 – 10 pers KUN til medlemmer
Ukeleie for fra fredag til fredag KUN til medlemmer

kr. 500
kr. 1 000

LEIE DMFs KLUBBLOKALE
Utleies KUN til foreningens medlemmer

kr. 500

SESONGLEIE AV BÅTPLASS
Leietid over 3. måneder i henhold til kontrakt.
Bredde
2,0 meter kr. 1 950 / + kr. 900 *vaktordningen / kr. 650 **
2,5 meter kr. 2 400 / + kr. 900 *vaktordningen / kr. 800 **
3,0 meter kr. 2 700 / + kr. 900 *vaktordningen / kr. 900 **
3,5 meter kr. 3 000 / + kr. 900 *vaktordningen / kr.1000 **
*
Beløpet tilbakeføres til eier av utleid båtplass.
**
Beløpet tilbakeføres til eier av utleid båtplass.
KORTTIDSLEIE AV BÅTPLASSER
Max leietid korttidsplass er 1. måned i henhold til kontrakt.
Båter inntil 20 fot (Leie kr.250 + vakt og miljøavgift kr.150) kr. 400
Båter over 20 fot (Leie kr.500 + vakt og miljøavgift kr.150) kr. 650

VINTEROPPLAG OKTOBER – MAI kr. 55 pr. kvadratmeter.
Bredde + 60 cm x lengde. Eks. (3,20 m + 0,60 cm x 10 m x kr. 55 = kr. 2 090)
Husk vinteropplag må avtales med slippformann.
SOMMEROPPLAG JUNI TIL SEPTEMBER kr. 75 pr. kvadratmeter.
Sommeropplag for båthenger og krybber kr. 500
Husk sommeropplag må avtales med slippformann.
SERVICE – OPPTREKK minimum pr. fremmøte
Flytting av båter etter oppsatt utsett - dato:
kr. 200
Opptrekk – utsett (service)
kr. 600
SALG AV DIVERSE
Caps med DMF logo
Depositum nøkler
DMF klistre merke 1 sett
DMF pins
DMF tøy vimpel
KNBF klistremerke
OBU tøy vimpel

kr. 200
kr. 500
kr. 20
kr. 25
kr. 175
kr. 50
kr. 100

BETALINGSRUTINER
30 dager etter utstedt faktura (gjelder f.o.m. feb. 2021) forfaller beløpet til
betaling, dersom innbetaling da ikke er mottatt innen forfallsdato, vil det bli
utstedt en betalingspåminnelse som tillegges et gebyr på kr. 50.
Uteblir betaling vil styret i DMF vurdere medlemskapet i henhold til foreningens
vedtekter.

KRANLØFT DEKKES AV DEN ENKELTE BÅTEIER.
BRUK AV STRØM PÅ VANNET SKAL AVTALES MED SLIPPFORMANN.
BRUK AV STRØM PÅ LAND SKAL AVTALES MED SLIPPFORMANN.
SERVICE-OPPTREKK, AVTALES MED SLIPPFORMANN
Tlf.970 91 014 Mail: dmf@dmf-no.org
HÅNDTERING AV BÅTER PÅ DMFs OMRÅDER SKJER PÅ EIERS ANSVAR OG RISIKO.

Merk! Dersom dere flytter / bytter telefon nummer / E-post adresse. / etc.
VENNLIGST HUSK Å INFORMERE DETTE PÅ E- post TIL STYRET I DMF.
dmf@dmf-no.org

Drammen 01. januar 2021
Styret D M F

