
Vedlegg til forslag k) 

Forslag til årsmøtet i Langøen Båtforening 2022 

Forfattere av forslag: Jonny Andersen & Atle Martinsen 
 
Sammendrag:  
Langøen båtforening besitter i dag mye gammelt utrangert utstyr som stadig trenger kostbart 
vedlikehold. Det være seg traktor, snekkekran, spyleplass, mastekran og slipp. Det er også flere 
medlemmer som har problemer med dybder, vekt og lengder ved opptak\utsett.  
  
Forslagsstillere ønsker at årsmøtet i Langøen båtforening 2022 stemmer over at fremtidig styre skal 
kunne, uten videre avstemminger gå til innkjøp av utstyr og bestilling av fremmedarbeider i henhold 
til vedlagte pristilbud og forklaringer.  
 
Kostnadene beløper seg til en totalsum à max kr 4.000.000 som finansieres over låneopptagning og 
innestående egenkapital. NB dette er å regne som en MAX lånesum, det er mye i tilbudene her som 
både kan gjøres og skal gjøres på dugnad. Vi får stadig hjelp av flere medlemmer i havna som bidrar 
med både maskiner, utstyr og kompetanse, samt gode innkjøpspriser.  
Innkjøpende gjelder følgende enheter og eksternt arbeid:  
 
Roodberg Slipwaytrailer 20t fra forhandler Emitec Skien (Alt. Sublift) 
Mudring av område nord for pir2 for opptak av båter. Opparbeidelse av slipp under vann (Grimsrud 
Kystmiljø)  
Opparbeidelse og avretting av slippvei i betong fra vannkant til dagens slipp. (Martin J.Holter AS)   
Innkjøp eller periodeleie av teleportertruck fra TruckTech AS  
Riving av slippbu ( Brødr. Ødegaard A/S )  
Flytting av traktorgarasje 
Opparbeidelse av spyleplass med tilhørende oljeutskiller.  (Roar Kristoffersen & Odin Maskin)  
I forbindelse med gjennomføring av arbeidet har allerede foreningen stående 5-6 stk lys og 
strømmaster, disse monteres i samme momang for å kunne bedre strøm og vannforholdene på 
opplagsområde Nord. I tillegg til dette avrettes hele opplagsområde nord.  
 
Ved gjennomføring av ovenstående innkjøp blir snekkekran, traktor og mastekran overflødig. Traktor 
kan selges, like så kran og mastekran men dette har liten verdi i bruktmarkedet.  
 
Om årsmøtet stemmer positvt for dette forslaget er foreningen rustet for:  
Å inneha utstyr som kan ta opp og ut ethvert enkelt medlem i havnen med båtplass kan benytte, 
mobilkran er ikke lenger nødvendig for å ta opp seilbåter eller tyngre motorbåter. Man trenger heller 
ikke ta hensyn til faste datoer for felles opptak men å kunne spre dette utover. De som vil ha ut 
båten til påske, og de som vil ha ut 15 juni.  
Møte krav om spyleplass med oppsamlingskum slik at båtene kan vaskes ved opptak. Det er pr dags 
dato ikke lov å spyle båtene ved opptak med mobilkran, ei heller på slippen, og kummen ved 
snekkekrana er heller ikke godkjent etter dagens gjeldene regler.  
Å kunne tilby utsettingsplass for de med joller på henger mot avgift (penger inn). 
Med teleportertruck kan vi enkelt bytte utstyr til å gjøre mange forskjellige oppgaver i havna. F.eks 
langgafler for enkelt opptak av joller, kurv for personelløft ved maling, uttak av innenbords og 
utenbords motorer o.s.v. 
 
Vi håper med dette at årsmøtet ser behovet av å gjennomføre videre oppgradering av havna og 
stemmer positivt til forslaget.  
 



Finansieringingsforslag 
 
Innkjøp av Roodberg Slipwaytrailer med tilleggsutstyr:  1 532 250,- inkl mva. 
Innkjøp av eksternt arbeid grunnarbeider Kystmiljø A/s: 1 768 110,- inkl mva.  
Innkjøp av eksternt arbeid grunnarbeider Martin J Holter: 456 250,- inkl mva  
Innkjøp av eksternt arbeid støping av spyleplass Roar Kristoffersen 237.250,- inkl mva 
Innkjøp Odin Maskin oljeutskiller eller sandfang, må undersøkes hvilken type det er krav om.  
Innkjøp av teleportertruck TruckTech: max 500.000 ,- inkl mva (brukt enhet, fått pris på alt fra 250-
500.000)   
Graving og rivearbeid Brødrene Ødegård (og dugnad): max 50.000,- inkl mva.  
Totalsum 4.133.235,- inkl mva.  
 
Som sees av vedlagt tilbud fra Martin J. Holter og Grimsrud må prisene indeksreguleres så disse må 
regnes noe høyere, men prisen blir dertil lavere ved dugnad.  
 
Forslagstillere mener ikke at vi skal kjøpe alt dette på en gang, men at arbeidet må igangsettes nå, 
med først ut å få på plass spyleplass for alle de som tar opp med snekkekrana\henger. I tillegg er 
traktoren og hengeren i en slik forfattning at disse også bør skiftes ut før man begynner på jobben 
med å mudre og lage slippen.  
 
Dagens pris for opptak av båt i snekkekran: 500,- for medlemmer med båtplass, 600 for medlemmer 
uten båtplass. Dette genererer en inntekt til foreningen som i dag generer et lite overskudd om man 
ser de siste 5 år. Dette foreslås økt til 1000,- for medlemmer med båtplass, og 1200 for medlemmer 
uten fast plass. Det er for forslagstillere viktig å pressisere at når gjelden blir nedbetalt, synker også 
disse prisene.  
 
Dagens pris på bruk av mastekran er kr 200,- for medlemmer med og uten båtplass.  
Mastekran foreslås fjernet så snart ovenstående innkjøp er gjennomført.  
 
I 2021 kostet det kr 1800 å ta ut båten med mobilkran, og kr 2000,- å ta båten opp.  
Dette er rent netto til Kynningsrud og genererer 0 i inntekt til foreningen.  
 
Antall breddemeter utleid båtplasser i havna p.d.d a kr 1000 pr meter: 873.000  
Økes til kr 1500 ,- og gir en merinntekt på . 436.500 for å betjene låneopptak.  
Etterhvert som lånet  nedbetales, kan breddemeterpris settes ned igjen. Det er viktig å presisere at 
Langøen Båtforening fortsatt er en ideel forening som ikke skal «tjene penger» men at evt overskudd 
skal føres tilbake til medlemmene i form av lavere priser.   
 
Ny pris opptak båt for medlemmer med båtplass med nytt utstyr når det er på plass: 
Båter opp til 5 tonn: 
Opp: 1000,- Ut 800.-   (Det ble tatt opp 160 båter i høst med snekkekrana) 
Båter opp til 10 Tonn: 
Opp: 1200,- ut 1000,- 
Båter over 10 tonn: 
Opp: 1500,- ut 1300,-  
 
Det ble tatt opp 25 båter med mobilkran i 2021, disse kan da taes opp med eget utstyr og gi en ekstra 
inntekt på ca kr: 60,000 pr år.  
 
 



Det er også trolig at vi kan takke ja til flere som søker opplag på land i foreningen og generere 
merinntekt i denne forbindelse. Dette betinger at vi stabler båtene med smalere mellomrom, båter 
over 5 tonn på opplagsområde Nord, og båter under 5 tonn på opplagsplass syd.  
 
Vi kan også tilby opptak\uttak med kortidsplass på land for de som har båten på vannet om vinteren 
for vårpuss: 
Pris for opp\ut som over, 1 uke på land 1000 kroner. (Som erstattning for slippen)  
 
For at dette forslaget skal gå igjennom må det også stemmes på nytt over låneopptaksgrense i hht. 
Paragraf 5(e) i vedtektene. Forslagsstillere ser for seg at styret kommer med forslag til årsmøte i den 
størrelses orden som er nødvendig.  

 

Oppsummering 

Forslagsstillere mener at til foreningens beste er innkjøp av slipwaytrailer den riktige løsningen å gå 

for. Denne er effektiv under opptak, kan ta alle båter i havna, skjærgårdsjeep som seilbåt, og gleden 

ved å ha en teleportertruck tilgjengelig i havna til andre formål en bare båtopptak gjør at vi ser dette 

som den beste løsningen som gagner alle, men det bør settes ned en arbeidskomitè som får en 

tidsfrist på seg til å komme med en konkluderende uttalelse til styret på dette.  

 

Vi er godt bekjent av at mange av medlemmene i havna har egne opplagshengere og seilbåtkrybber 

som ikke er brukbare om man går for denne løsningen, men har også sett hvor enkelt omsettelig 

disse er på bruktmarkedet. Salg av dette bør kunne finansiere den enkeltes behov for innkjøp av nytt 

opplagsutstyr passende nytt opptaksutstyr.  

Det vil også bli vesentlig ryddigere i havna på sommerstid når ikke «halve havna står full av tomme 

hengere» . Denne plassen kan om mulig leies ut til de som har båt på henger som sjøsettes\tas opp  

for frekvent bruk, fra 15 juni til 16 August og således generere inntekter til foreningen som gjør at vi 

kan betale ned lån raskere, og få prisene ned igjen.  

Med håp om at foreningen er positive 

Atle Martinsen & Jonny Andersen 

Vedlagt tilgjengelige pristilbud 

 



 

 



 



 



 

 



 



 



 


