Årsmøte 2017
Det innkalles til ordinært årsmøte i Våganes Båtforening
Tirsdag 21. november 2017 kl 19.30
Møtet avholdes i Grannesvågen Garderobe- og Klubbhus
Forslag som skal behandles av årsmøtet må være styret i hende senest 10. november
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Valg av følgende tillitsmenn
Havnesjef
for
2 år
Sekretær
for
2 år
Formann brygge 1
for
2 år
Formann brygge 3
for
2 år
2 Revisorer
for
1 år
3 personer til valgkomiteen
for
1 år

6. Godkjenning av referat fra årsmøte 2016
7. Årsmelding for 2017
Styret har i perioden hatt følgende sammensetning
Formann
Kjetil Søreide
Sekretær
Jan Harald Langeland
Kasserer
Walter Kollstrøm
Havnesjef
Arvid Johnsen
Materialforvalter
Ruben Holmefjord
Brygge formenn
Brygge 1
Kenneth Eichner
Brygge 2
Bjørn Alf Husa
Brygge 3
Kjell Johansen
Brygge 4
Jan Petter Alfsen
Ansvarlig for hjemmeside: Hetlelid Arne.
Valgkomite:

Jan Haaland
Kåre Køhn
Kai Søraa

valgt for 1 år
valgt for 1 år
valgt for 1 år

Revisor:

Rolf Jæger
Svein Harald Torgersen

valgt for 1 år
valgt for 1 år

Styremøter
Det er avholdt 9 styremøter, samt noen arbeidsmøter med hele eller deler av styret til stede etter behov
(planlegging av dugnader, utsendelse av informasjon til medlemmene, etc). Frammøtet til styremøtene har
vært godt også i år.

Generelt om driften i 2017
Det har vært god utnyttelse av båtplassene også i år. De fleste plassene er nå opptatt og det er bare noen få små
plasser ledige. Vi har i år lånt bort litt plass på gjestebrygga til en gruppe ivrige seilere, hvor de har montert en
heisekrane for heising av seilbåter i 2,4m klassen. Dette har også gitt foreningen flere nye medlemmer.
Utfordringen dette året er en voldsom økning i mengde båthengere som nå lagres på plassen. Ved siste telling
hadde vi 63 hengere stående…

Kontortid, administrasjon
Kontortid har vært onsdager kl 18-19 i mai, juni, september og oktober. Styret har vekslet på å møte disse
dagene, men Arvid Johnsen, havnesjef, har som oftest stilt opp her.
Foreningens hjemmeside er fremdeles på ”www. våganesbåtforening.no”. Vi kan nå også finnes på
Facebook…

Medlemmer.
Pr 1. oktober 2017 hadde foreningen 235 medlemmer, en økning på 10 fra forrige år.
Iflg foreningens vedtekter skal maks antall medlemmer være antall båtplasser (170) X 175% = 297.

Opplagsplass og brygger, brakker
Ved dugnader har vi hatt fokus på rydding og orden både inne i klubbhuset og i resten av havneområdet.
Rampen for båthengere brukes flittig, og på fine dager kan det til tider være kø. Det er gledelig å se at området
benyttes av et etter hvert vidt spekter av maritime aktiviteter. Her er bla seilbåter, kajakkpadlere og
vannscootere representert. Den laveste delen av trebrygga ved rampen ble i vår hevet noe og fikk nytt dekke.

Økonomi
Kasserer har også i år gjort en flott jobb med foreningens regnskap. Foreningens økonomi er god og vi har fått
betalt godt ned på gjelden vår. ( Gjeld pr 5.oktober var ca. kr.170000,- )

Vakthold
Avtalen med Nokas har fungert godt og vi har ikke vært utsatt for hendelser av særlig art…

01.10.2016 til 30.09.2017
Regnskap vil bli utlevert på årsmøtet

10. Forslag til behandling
10a: Oppdatering av lov, regler og instrukser
Lov for Våganes Båtforening er oppdatert med mindre endringer som er kommet til etter forrige oppdatering i
2012. Havnereglementet er tatt ut av lovdokumentet og plassert sammen med de øvrige regler og instrukser.
Regler og instrukser er oppdatert med de endringer som er gjort siden 2005, og de er samlet i 6 «Regler og
Instrukser» Forslag: Styrets oppdateringer av lov og reglement vedtas.

10b: Vakthold i havna
Styret foreslår at avtalen med vaktselskapet Nokas videreføres.

11. Fastsetting av medlemskontigent, gebyrer og avgifter for 2017
a. Medlemskontigent Forslag: kr.300,-/år - uendret
b. Havneavgifter. Disse foreslås uendret fra 2013
Havneavgifter alle brygger
Type plass
175 cm

Havneavgift 2013
Kr 1225,- + vakth.

250 cm
300 cm
350 cm
400 cm

Kr 1725,- + vakth.
Kr 2050.- + vakth.
Kr 2400,- + vakth.
Kr 2750,- + vakth.

som følger:

c. Vakthold Foreslås endret til: kr.350,pr.båtplass / opplagsplass.
d. Innskudd ved kjøp av rettighet til fast
plass.
Styret foreslår å holde uendrede innskudd

Type plass

Innskudd

Jolle
Liten
Middels
Stor
X-stor
XX-stor

Kr 1000,Kr 3500,Kr 5000,Kr 6000,Kr 7000,Kr 8000,-

Type plass, nye
brygger
175 cm
250 cm
300 cm
350 cm
400 cm
550 cm

Innskudd
Kr. 5000,Kr. 7000,Kr .8500,Kr. 10000,Kr. 11000,Kr. 16.000

e. Opplagsgebyr for båter det ikke betales havneavgift for, pris pr år, holdes uforandret
Landsteds båt
kr. 1000.Større båter
kr 2000.Parkering av båttralle kr 1000.-

f. Dugnadsgebyr, holdes uforandret: kr 175/time
FORMANNENS RAPPORT 2017.
Også i år har vi hatt et rolig år uten de store utfordringer og endringer. Riktignok har vi i år hatt et uvanlig
høyt antall hengere på plassen, noe som har vært til tider utfordrende. Planlegging av nytt klubbhus nærmer
seg slutten, skisser for planløsning og utforming er ferdige og arbeid med valg av arkitekt/byggefirma er i
gang. Forhåpentligvis kan bygging starte våren/sommeren 2018.
Foreningen ønsker at området i og ved havna skal være til glede og nytte for flere enn bare de med båter og
medlemmer vi har i havna. Vi har derfor fått i gang samarbeid med kajakkpadlere og seilere som benytter seg
av havna. Seilemiljøet har funnet at Hafrsfjord har optimale forhold for seiling med 2,4mR klasse båter og
bruker havna og fjorden flittig.
Jeg vil ellers takke alle medlemmene for året som gikk og ønsker alle en flott sesong i 2018.
Kjetil Søreide
Formann Våganes båtforening

Havnesjefens rapport.
Sesongen har værmessig ikke vært så fin men aktiviteten har vært bra allikevel.
Vi har 8 utmeldingen men stadig nye kommer til.
Pr 30.09.17. har vi fått 21 nye medlemmer. 18 stk. har kjøpt plass.
Foreningen har fått 6 båter i 2,4 R klasse som medlem siste år. Båtene lagres på land, når de ikke er
ute på fjorden og seiler.
Kran til sjøsetting av disse har seilerne stått for selv. Hyggelig med aktivitet i havna.
Vi har hatt 4 dugnader, 2 i vår og 2 på høsten. Brygger og landganger er høytrykks spylt og behandlet
med grønske kverk.
Flytepongtonger på det største plassene er skrapt for blåskjell og groe.
Kant støypt og masse fylt opp foran servicebrygge.
Gangveien på br. 4 er snudd og dette ser ut til å fungere bra så de andre blir tatt etter hvert.
Nye strømstolper og kabler er montert på opplagsplass.
Ellers er det gjentagende problem fra tidligere år.
Bruk av metalsjakler på fortøyninger skaper rust og slitasje på brygger.
Vil minne om strekkavlastninger på fortøyning. Sjekk at tauverk og avlastning er i god stand.
I år har vi hatt 70 hengere på opplagsplassen, økning på 10 stk. fra i fjor.
Mangler navn på en mengde av hengere. Umerkede hengere vil bli satt bort.
Det er ikke greit at båter på henger blir satt på opplagsplass uten avtale med havnesjef.
Ved landsetting i oktober er det viktig at opplagsutstyr er på plass og at krybber passer båten.
Arvid Johnsen.
Havnesjef.

Budsjett
for
2003.
Budsjett.
Inntekter:

Forslag

Medlemskontigent.

70000

Medlemskontigent.til KNBF.

19000

Dugnadsgebyrer

65000

Havneavgifter

340000

Medlemssalg

1000

Renteinntekter

1000

Sjø og landsetting
Nøkkeldepositun inn

20000
8000

Båtplassinnskudd

50000

Strøminntekter

12000

Administrasjonsinntekter.( Purregebyrer.)

2000

Opplagsavgifter

10000

Momskompensasjon

14000

Andre inntekter,Vakthold.

54000

Sum inntekter

666000

Utgifter.
Vedlikehold
Offentlige avgifter

10000
7000

Planleggingsarbeid med nytt klubbhus.

50000

Nyanskaffelse\verktøy

30000

Administrasjonskostnader

40000

Nøkkeldep.tilbakebet.\ nye nøkkler

10000

Forsikringer

33000

Sjø \landsetting

20000

Strøm
Avdrag lån på( rest pr.5.10.17
kr.170000,-)

25000
100000

Renter lån

10000

Andre utgifter,Vakthold

45000

Kontingent til KNBF.

19000

Bet. Leie til Sola kommune

25000

Overskudd

242000

Sum

666000

Våganes.30.10.2017.
Kjetil Søreide
Styret i Våganes båtforening

2018

