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GENERALFORSAMLING
FREDAG 21. AUGUST
KL. 18:00

KEISEMARKENS
BRYGGE & BADEHUS

Maleri med motiv fra Indrehavn 1881
Malt av Marinemuseets oppsynsmann Ingvald Gabrielsen

Generalforsamling fredag 21. august 2020

Dagsorden:

1.

Møtets lovlige innkallelse

2.

Valg av møtedirigent

3.

Godkjennelse av dagsorden

4.

Årsberetning

5.

Regnskap

6.

Fastsettelse av inntredelsesavgift og
kontingent

7.

Innkomne forslag

8.

Valg

Styrets årsberetning 2019/2020
Styret i Keisemarkens brygge og badehus har i 2019/2020 bestått av følgende personer:
Formann: Jan Morten Løe, Kasserer: Kari Bjerkan, Havnesjef: Geir H. Moen,
Havneassistent: Therese Marheim Løe, Styremedlem: Lise Taranrød.
Året 2020 har for oss alle blitt litt annerledes enn vi hadde sett for oss.
Det har ikke vært dugnader i inneværende periode grunnet Covid‐19.
I januar ble det oppdaget at stormen hadde ødelagt deler av taket på badehuset.
Det ble da med god hjelp av Helge Grandahl og undertegnede foretatt en nødreparasjon
av taket og alle puter o.l. inne i badehuset ble vasket og tørket.
Det er planlagt en reparasjon av taket i september av Geir H. Moen og eventuelle frivillige.
Styret har opprettet firmakonto hos Monter og fargerike Kristoffersen.
Det har blitt montert håndtak på badetrappa.
Styret vedtok tidligere å øke antall bademedlemmer for å kunne tilby plass til de som har
stått på venteliste. Dette har medført at vi nå er ca. 47 bademedlemmer.
I tillegg har det kommet noen nye båteiere som har fått båtplass.
Det ble avholdt styremøte hos Jan Morten Løe 25. Februar 2020
Det har blitt laget og satt opp på bryggen og badehuset informasjon om hvordan man skal
forholde seg til bruk av brygge og badehus i forbindelse med Covid‐19.
Det har ved noen anledninger blitt observert bruk av badehuset lenge etter 2100.
Styret må be om at alle setter seg inn i reglene og forholder seg til dem.
Alle som har båt på bryggen, må påse at fortøyninger er i orden og at det er montert
strekkfisk.
Badehuset har vært flittig brukt og det er gledelig å se at det blir flere som ønsker å bruke
badehuset.
Vi som sitter i styret, har sagt oss villig til å fortsette i en periode til dersom ingen har
innvendinger mot dette.

Styreformann
Jan Morten Løe

Regnskapsekstrakt 2019
INNTEKTER
Medlemskontingent/nøkler
Renter
Overføring fra sparekonto
Sum

34 350,00
65,12
37 860,08
72 275,20

UTGIFTER
Bankgebyr
Porto
Generalforsamling
Diverse utgifter
Strøm
Forsikring
Sum

124,00
0,00
1 686,22
0,00
7 067,29
7 731,00
16 608,51

Beholdning bank pr. 31.12.2019

154 785,72

Regnskapet er revidert og funnet i orden av foreningens revisorer,
Therese Marheim Løe og Birger Taranrød

Keisemarkens Brygge og Badehus
Org.nr.: 921 259 441

Keisemarken, Horten
E‐post: post@keisemarken.no

Styrets innstilling til inntredelsesavgift og medlemskontingent
for 2020 / 2021
Styret foreslår å videreføre medlemskontingenten og inntredesavgiften for
bademedlemskap og bryggemedlemskap i kommende periode.
•
•
•
•
•

Bademedlemskap ‐ Inntredelsesavgift kr. 500,‐
Bademedlemskap ‐ Kontingent kr. 500,‐
Båtmedlemskap ‐ Inntredelsesavgift kr. 1500,‐
Båtmedlemskap ‐ Kontingent kr. 1500,‐
Nøkkel kr. 350,‐

Vi minner også om at ingen av disse avgiftene er refunderbare!
Ved utmeldelse skal utlevert nøkkel tilbakeleveres.
Tap av nøkkel belastes med et tilleggsgebyr på kr. 350,‐

Forslag til behandling
1.
2.
3.
4.

Ytterligere økning av antall bademedlemmer til 60 for å få flere betalende medlemmer?
Endre ordensreglene for badehuset til at det er tillatt å ha med seg gjester, dersom
dette ikke er til hinder eller ulempe for andre bademedlemmer.
Vurdere badetiden som i dag skal avsluttes kl. 21. Er dette litt vel tidlig?
Vurdere måter å rekruttere flere bryggemedlemmer? Tåler brygga opptil 28 båtplasser?
Bør også vannskutere tillates?

Valg 2020 / 2021
Det sittende styret for perioden 2018 / 2019 består av følgende medlemmer:
• Formann: Jan Morten Løe (valgt i 2018)
• Kasserer: Kari Bjerkan (valgt i 2018)
• Havnesjef: Geir H. Moen
• Havneassistent: Therese M. Løe
• Styremedlem: Lise Taranrød
• Revisorer: Therese M. Løe og Birger Taranrød
• Valgkomité: Ingen valgt! *)
*) Det er ikke utnevnt noen valgkomite’ i inneværende periode (jf. § 6 i foreningens vedtekter).
Det blir derfor opp til generalforsamlingen å ta stilling til valg av styre for neste periode.

Keisemarkens Brygge og Badehus
Org.nr.: 921 259 441

Keisemarken, Horten
E‐post: post@keisemarken.no

Vedtekter for Keisemarkens Brygge og Badehus
§ 1) Formål
Foreningens formål er å bevare og videreføre drift av Keisemarkens Brygge og Badehus som er en gammel
kulturinstitusjon med tilhold ved Indre Havn i Horten.
§ 2) Medlemskap
Som medlemmer kan opptas beboere i Horten kommune. Søknad om medlemskap skjer til styret.
Foreningen har to medlemskategorier; bademedlemmer og bryggemedlemmer. Antall bademedlemmer begrenses til 40,
og antall båtmedlemmer til 28. Søknad om medlemskap rettes til styret. Medlemskap kan ikke overdras til andre.
Hvis flytting til annen kommune regnes en overgangsperiode på 2 år.
Bademedlemmer har kun adgang til badehuset for seg og sin husstand samt tilreisende gjester. (se regl. for badehuset)
Bryggemedlemmer disponerer tildelt båtplass, og kan benytte badehuset ved å betale badekontingenten som er
bestemt for året (se regl. for bryggen).
§ 3) Inntredelsesavgift og kontingent
Hvert medlem betaler ved innmeldelse en inntredelsesavgift, samt en årlig kontingent som begge fastsettes av
generalforsamlingen.
Verken inntredelsesavgift eller betalt kontingent refunderes ved eventuell utmeldelse.
§ 4) Utmeldelse
Utmelding av foreningen skal skje skriftlig til styret. Ved ubetalt kontingent over 2 år, annulleres medlemskapet.
§ 5) Styret
Foreningen ledes av et styre på 5 medlemmer, formann, bryggesjef, havneassistent, styremedlem og kasserer.
Bryggesjefen velger selv sin havneassistent som tiltrer styret.
Alle styrets medlemmer velges for 2 år, men slik at halvparten av dem utrer hvert annet år.
Formannen representerer foreningen utad og bryggesjefen disponerer båtplasser og fører tilsyn med hus og brygge.
§ 6) Regnskap og revisjon
Det skal føres oversiktlig og ordentlig regnskap over foreningens økonomiske disposisjoner. Regnskapet revideres før
hvert årsmøte av revisor. Revisorer velges for 1 år av årsmøtet.
§ 7) Ordinær generalforsamling
Ordinær generalforsamling avholdes hvert år før Sankthans, og kunngjøres med minst 30 dagers varsel. Den ordinære
generalforsamlingen skal som et minimum behandle følgende dagsorden:
* Møtets lovlige innkallelse * Valg av møtedirigent * Godkjennelse av dagsorden * Årsberetning * Regnskap * Fastsettelse
av inntredelsesavgift og kontingent * Innkomne forslag * Valg.
Alle valg skal være forberedt av en valgkomité på 2 medlemmer som velges av årsmøtet for 1 år.
Valgkomiteen kan og bør ha en løpende dialog med styret, men sittende styremedlemmer kan ikke delta i valgkomiteen.
§ 8) Valgbarhet, stemmerett, avstemning
Ethvert medlem plikter å motta valg til tillitsverv. Dog kan uttredende medlemmer av styret nekte å motta valg i like lang
tid som de fortløpende har hatt tillitsverv. Ved avstemning avgjøres foreliggende saker ved simpelt flertall. Ved
stemmelikhet har styrets leder 2 stemmer.
§ 9) Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling holdes så ofte styret finner det påkrevet, eller når minst 1/4 av medlemmene skriftlig
forlanger det. Generalforsamlingen skal minst 30 dager før og på passende måte gjøres kjent for medlemmene.
§ 10) Eksklusjon
Styret har rett til å utelukke et medlem som de mener skader foreningen. Et slikt utelukket medlem har rett til å innanke
sin sak for første ordinære generalforsamling hvor opptakelse igjen kan skje.
§ 11) Oppløsning
Foreningen kan kun oppløses av en generalforsamling når minst 2/3 av medlemmene ved uravstemning har stemt for
dette. Skulle foreningen besluttes oppløst, tas det på samme generalforsamling beslutning om anvendelse av de midler
og inventar som foreningen er i besittelse av.
Vedtatt på generalforsamlingen 06.06.2018

Reglement for bryggen
1.
2.
3.

Bryggen forvaltes på Styres vegne av bryggesjefen. Enhver må rette seg etter anvisninger fra han.
Alle båteiere må selv besørge egne fortøyningsordninger. Det må ikke fortøyes i rekkverk.
Båtene må være fortøyd med tilstrekkelig dimensjonert tauverk, og fangliner må enten ha lodd
eller fjær.
4. Skade på brygge eller annenmanns båt påført som følge av utilstrekkelig fortøyninger medfører
erstatningsansvar.
5. Registreringspliktige båter skal være registrert og forskriftsmessig merket.
6. Båtavgift skal betales innen 1. mai. Plass som ikke lenger ønskes benyttet skal sies opp før denne
tid.
7. Det er ikke anledning til å overdra tildelt båtplass ved salg av båt. Plassen går da tilbake til Styret
som fordeler denne til aktuelle søkere. Fremleie eller utlån av båtpass tillates ikke.
8. Det er forbudt å tømme eller pumpe olje eller oljeholdig vann i bryggeområdet.
9. Etter sjøsetting skal opplagsplass ryddes og avfall fjernes. Bukker og opplagsmaterialer kan
stables pent og ordentlig ved opptrekkspillet. Opplagsplassen skal være ryddet før 15. juni.
10. Enhver kan benytte uttak for strøm til elektrisk verktøy. Nøkler til uttaksboks på lysstolpe i land,
utleveres ved henvendelse til bryggesjefen.
11. Bryggesjefen har anledning til å omdisponere tildelt plass avhengig av båtens størrelse. Båter
over 20 fot skal fortrinnsvis ligge ved utstikker. Maksimum båtlengde begrenses til 25 fot.
12. Medlemskap i Keisemarkens brygge er kun for innbyggere bosatt i Horten kommune.
Styret, april 2010

Ordensregler for badehuset
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Adgang til Badehuset har et hvert medlem som har betalt badeavgift som fastsettes av
Generalforsamlingen. Adgangen gjelder også medlemmets familie, samt tilreisende gjester.
Medlemmet er ansvarlig for badehusets aktsomme behandling, og sørger for behørig orden efter
bruk.
Badetiden avsluttes klokken 21.
Mindreårige barn må ha følge med voksen person.
Bruk av badehuset skjer på eget ansvar for egen person og familie.
Soling på taket er ikke tillat.
Efter bruk sørges det for behørig låsing av dør og port.
Styret
Vedtatt på Generalforsamlingen 25. juni 1990

