
 

Årsmøte 2018 

 Det innkalles til ordinært årsmøte i Våganes Båtforening 

 Tirsdag  20. november 2018 kl 19.30 

 Møtet avholdes i Grannesvågen Garderobe- og Klubbhus 

 Forslag som skal behandles av årsmøtet må være styret i hende senest 09. november 

                                                  SAKSLISTE. 
  1        Åpning 

  2        Valg av møteleder 

  3        Valg av referent 

  4        Godkjenning av innkalling 

  5        Godkjenning av saksliste 

  6        Godkjenning av referat fra forrige årsmøte 

  7        Årsmelding 

  8 Havnesjefens rapport  

  9        Regnskap for perioden 01.10.2017 til 30.09.2018 

10 Behandle innkomne forslag 

11        Fastsetting av medlemskontingent, gebyrer og avgifter for 2019 

12        Forslag til budsjett for 2019 

13        Valg av følgende tillitsmenn  

Formann     for  2 år 

Kasserer     for        2 år                                   

Formann brygge 2    for  2 år 

Formann brygge 4    for  2 år 

Materialforvalter                                           for         2 år 

2 Revisorer     for  1 år 

3 personer til valgkomiteen   for  1 år             

 

6. Godkjenning av referat fra årsmøte 2017 
 

7.  Årsmelding for 2018 
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             

 

Valgkomite:            Jan Haaland                       valgt for 1 år 

             Frank Hurth                valgt for 1 år 

             Kai Søraa    valgt for 1 år 

               

Revisor:            Rolf Jæger                valgt for 1 år 

                       Svein Harald Torgersen     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 2018 
Det har vært svært god utnyttelse av båtplassene i år. De fleste plassene er nå opptatt og det er bare noen få 

små plasser ledige. Seilerene har brukt havna flittig og behovet for bedre sikring av båtene har ført til at vi har 

lagt ned noen betongplater med sikringspunkter. Mengden med båthengere som nå lagres på plassen håndteres 

bra og vi har laget en liten ekstraplass ved asfaltert P-plass til småhengere. Styret fikk i år igjennom en 

fungerende disponeringsavtale, med godkjenning av bruk av tilleggsarealer, gressplen mellom klubbhus og 

tilkomsvei er planlagt nytt klubbhus. Foreningen slipper å betale leie forutsatt at det tilpasses toalettrom for 

publikum til bruk i sommerhalvåret, i nytt klubbhus. Og på sikt kan foreningen fortsette etablering av kaifront 

langs steinfylling fra brygge 1 og ut langs gressplen foran husrekke. 

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 har også Facebook-side… 

Medlemmer. 
Pr 1. oktober 2018 hadde foreningen 236 medlemmer, en økning fra 235 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. 

Arbeidet med å montere forhøying på brygger for å snu landganger pågår. Rampen for båthengere brukes 

flittig og skaper liv i havna.   

Økonomi 
Kasserer har også i år gjort en flott jobb med foreningens regnskap. Foreningens økonomi er god og vi er nå 

gjeldfrie, noe som gjør at foreningen etablerer en god økonomisk buffer slik at lånebehov når nytt klubbhus 

bygges minskes. 

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

01.10.2017  til  30.09.2018 
 

 

Regnskap vil bli utlevert på årsmøtet  
 

 

10. Forslag til behandling. 

 

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

 

11. Fastsetting av medlemskontigent, gebyrer og avgifter for 2019 
 

  a. Medlemskontigent  Forslag:  kr.300,-/år - uendret 

 

  b. Havneavgifter. Disse foreslås endret /økt med ca.10 %    

 

     Nye priser??????   2019. 
   

               

 

 

 

 

 

 

     

Type plass Havneavgift 2013 

175 cm Kr 1350,- + vakth. 

250 cm Kr 1900,- + vakth. 

300 cm Kr 2250.- + vakth. 

350 cm Kr 2600,- + vakth. 

400 cm Kr 3000,- + vakth. 

550 cm Kr 4100,-+ vakth. 



 
            
Dagens priser; Havneavgifter alle brygger  

   

 

 

 

 
    

 

 

            

    c.   Innskudd ved kjøp av rettighet til fast plass. 

             Styret foreslår å holde uendrede innskudd som følger:           

    

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 
  d.  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.- 

 

  e.  Dugnadsgebyr, holdes uforandret:  kr 175/time 

   

 

 

 
 FORMANNENS RAPPORT 2018. 

 

I år var vi så heldige og fikk en super sommer og denne hjalp nok til med å fylle havna.Vi hadde en stund kun 

tre ledige plasser, noe jeg tror må være første gang etter alle fire brygger er byttet ut. Antall hengere på plassen 

har også i år vært høyt, men havnesjefen har gjort en god jobb med plassering. Vi har i år endelig hatt vår 

disponeringsavtale for området oppe til politisk behandling. Og i den forbindelse fikk vi også innvilget vår 

søknad om tilleggsareal. Nytt klubbhus har vi fått signal om at kan plasseres på gressplen mellom eksisterende 

klubbhus og veien til havna. På bakgrunn av dette og ønsker om noe «freshere» design har vi satt bort arbeid 

med grunnundersøkelser for fundamentering og revidering av husdesign slik at vi er sikre på at vi bygger et 

solid bygg som vil være området verdig i mange år.  

  

Jeg vil ellers takke alle medlemmene for året som gikk og ønsker alle en flott sesong i 2019. 

 
Kjetil Søreide 

Formann Våganes båtforening 

 

 

Type plass Havneavgift 2013 

175 cm Kr 1225,- + vakth. 

250 cm Kr 1725,- + vakth. 

300 cm Kr 2050.- + vakth. 

350 cm Kr 2400,- + vakth. 

400 cm Kr 2750,- + vakth. 

  

Type plass Innskudd  Type plass, nye 

brygger 

       Innskudd           

Jolle Kr 1000,- 175 cm          Kr.  5000,- 

Liten Kr 3500,- 250 cm          Kr.  7000,- 

Middels Kr 5000,- 300 cm          Kr  .8500,- 

Stor Kr 6000,- 350 cm          Kr. 10000,- 

X-stor Kr 7000,- 400 cm          Kr. 11000,- 

XX-stor Kr 8000,- 550 cm          Kr. 16.000 



 

Havnesjefens rapport 18. 
 
Flott sommer merkes godt i båthavna, stor aktivitet med mange båter på fjorden. 
Med den fine sommeren har vi kun 2 ledige plasser i havna. 
Vi har 6 utmeldinger men stadig nye medlemmer kommer til. 
Pr. 30.09.18 har vi fått 17 nye medlemmer. 3 stk har gått inn med innskudd. 
 
Foreningen har fått 2 stk nye båter i 2,4 R så nå er de 8 aktive seilere. 
Kjekt å se de på fjorden tirsdagskveldene. 
Etter ønske fra seilerne har båtforeningen opparbeidet opplagsplass. 
Nå har de mulighet til å sikre båtene når det blåser som værst. 
Strøm til krane er forberedt og det vil komme stikkontakt etter hvert. 
 
Det ble gravd ut og planert en liten opplagsplass på «balløkka» 
Denne plassen er tiltenkt hengere med små båter. 
 
Vi har hatt 3 dugnader, 2 i vår og en i slutten av oktober. 
3 ødelagte flyteelementer er skiftet, de ødelagte er på lager for påvente av sveiseut-
styr til å reparere med. 
Spyling av brygger  og skraping av flyteelementer er arbeid som er årvisst. 
 
Sola Kommune leverte et lass steinstøv som dugnadsgjengen planerte ut. 
 
Gangveien på brygge 2 er snudd slik som den på brygge 4. 
Brygge 1 og 3 står for tur. 
 

Ellers er det gjentagende problemer fra tidligere år. 

 
Bruk av metalsjakler er i bruk fremdeles men det minker. 
Når det gjelder fortøyning og strekkavlasting  det mye bra. De som ikke har alt på 
stell har fått rød lapp med påminnelse om å ordne opp.Vil oppfordre alle til å stram-
me opp fortøyninger slik at vi ikke får skade på båt eller brygge. 
Savner også merking på en del hengere. 
 
Har fått melding om tyveri av noen bensintanker fra en båteier, eller har det vært 
rolig i havna. 
 
Sjekk fortøyninger ekstra ved melding om dårlig vær. 
 
 
Kontordagen er det Walter og eg som har tatt oss av i år også. 
 
 
Som havnesjef er eg førnøyd med sesongen og synest havna fungerer bra. 
 
Arvid Johnsen 
Havnesjef. 

 

 



 


