Årsmøte 2013
Det innkalles til ordinært årsmøte i Våganes Båtforening
Onsdag 27. november 2013 kl 19.30
Møtet avholdes i Grannesvågen Garderobe- og Klubbhus
Forslag som skal behandles av årsmøtet må være styret i hende senest 24. november
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Valg av følgende tillitsmenn
Havnesjef
for
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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
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6. Godkjenning av referat fra årsmøte 2012
7. Årsmelding for 2013
Styret har i perioden hatt følgende sammensetning
Formann
Kjetil Søreide
Sekretær
Jan Harald Langeland
Kasserer
Walter Kollstrøm
Havnesjef
Jan Haaland
Materialforvalter
Ruben Holmefjord
Brygge formenn
Brygge 1
Rune Nilsen
Brygge 2
Bjørn Alf Husa
Brygge 3
Kjell Johansen
Brygge 4
Jan Petter Alfsen
Ansvarlig for hjemmeside: Arne Hetlelid
Valgkomite:

Douglas Buckle
Normann Morken
Alf Nordal

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, og styret
fungerer godt.

Generelt om driften i 2013
Det har vært god utnyttelse av båtplassene også i år. Som tidligere har vi har stort sett klart å plassere alle som har
søkt plass for landstedsbåter, mens det for båter på 20 fot og større er noe ventetid. Alle småbåter som stod på vent
fikk plass i 2013.

Kontortid, administrasjon
Kontortid har vært onsdager kl 18-19 i mai, juni, september og oktober. Jan Håland, havnesjefen, har tatt alle
kontordagene. Han har også brukt betydelig tid i havna utenom vanlig kontortid.
Foreningens hjemmeside er fremdeles på ”www. våganesbåtforening.no”

Medlemmer.
Pr 1. oktober 2013 hadde foreningen 230 medlemmer, en økning fra 209 forrige år.
Iflg foreningens vedtekter skal maks antall medlemmer være antall båtplasser (162) X 175% = 283. Antall
bryggeplasser er økt 13 p.g.a ny brygge 4 .

Opplagsplass og brygger, brakker
Ny brygge 4 er ferdigstilt, vann og strømposter er på plass på alle brygger.
Foreningens medlemmer har i år gjort en flott innsats og fornyet kaifront og fått opp rekkverk ved utsettingsrampen.
Kommunen har ferdigstilt turveien langs Hafrsfjord, på grusplassen foreningen disponerer, og grusplassen er hevet og
planert. Presset på parkeringsplasser for hengere er fortsatt stort, men havnesjefen har holdt bra orden. Rampen for
båthengere brukes flittig, og på fine dager kan det til tider være kø.

Økonomi
Våren 2012 ble det tatt opp nytt lån på kr 1.010.000,- for å finansiere kjøpet av den nye brygge 4. Gjeld pr.
1.10.2013 var kr.773694,-

Vakthold
Avtalen med G4S har fungert godt.
Regnskap fra 01.10.2012 - 30.

Regnskap vil bli utlevert på årsmøtet
HAVNESJEFSEN RAPPORT 2013.
Året 2013 startet med sen vår. Isen lå i havna lengre enn normalt og båteiere kom derfor ikke ut før senere enn
normalt. Vi fikk heldigvis en utrolig sommer, høst med lange varmedager, og godt liv i havna. Våren hadde vi ett
større dugnad prosjekt i havna, med å gjøre ferdig oppgradering av front mot sjøen. Dette viste seg svært populært.
Tildeling av båtplasser ,har stort sett gått greit, mange med mindre båter har nesten fått plass på dagen. mange av disse
har ligget på plasser, der de faste har meddelt at foreningen kan leie disse ut ,for ett kortere tidsrom. Mange tar båtene
sine
med seg på ferie, hytteopphold. Dette gjør at foreningen får ekstra inntekter på dette. Det er veldig bra. Vi har en
brygge igjen å skifte
så ekstra inntekter kommer godt med. Vi har i tillegg fått mange nye medlemmer. Velkommen til disse.
Ellers har det vært utført mange dugnads timer. Takk til Bjørn Husa og Kjell Johansen for god og effektiv planlegg/
gjennomføring av kai front prosjekt.

Jeg har også dette året hatt kontortid i havna på onsdager, og her har oppmøte vært meget bra, ser også at vi kanskje
bør utvide
sesongen til nærmest året rundt, på onsdager. Veldig kjekt når nye og gamle medlemmer møtes her på onsdager. Kan
anbefales.
Da vil jeg ønske dere alle takk for i år, og velkommen til en sesong 2014, som vi håper blir like bra som i år.
Jan Håland
Havnesjef.

10. Forslag til behandling
10a: Innkomne forslag.
Forslag må sendes inn minst en uke før årsmøtet.*’

10b: Vakthold i havna
Styret foreslår at avtalen med Vaktselskap G4S videreføres.

11. Fastsetting av medlemskontigent, gebyrer og avgifter for 2014
a. Medlemskontigent Forslag: kr.300,-/år - uendret
b. Havneavgifter. Disse foreslås uendret fra 2013
Havneavgifter ”gamle” brygger
Type plass
Jolle
Liten
Middels
Stor
X-stor
XX-stor

Havneavgift 2013
Kr 625,- + vakth.
Kr 1000,- +.vakth.
Kr 1450,- +.vakth.
Kr 1875,- + vakth.
Kr 2000,- +.vakth.
Kr 2375,- + vakth.

Havneavgifter ”nye” 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.

c. Vakthold Foreslås uendret: kr.500,- pr.båtplass / opplagsplass.
d. Innskudd ved kjøp av rettighet til fast plass.
Styret foreslår å holde uendrede innskudd som følger:
Type plass gammel brygge

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
, etc). Frammøtet til styremøtene har vært godt, og styret fungerer godt.

Budsjett for 2014
Budsjett.
Forslag
Inntekter:
Medlemskontigent.

70000

Dugnadsgebyrer

75000

Havneavgifter

300000

Medlemssalg

0

Renteinntekter

3000

Sjø og landsetting

18000

Båtplassinnskudd

0

Strøminntekter

7500

Administrasjonsinntekter

2000

Opplagsavgifter

8000

Andre inntekter,Vakthold.
Sum inntekter

70000
553500

Utgifter.
Vedlikehold
Offentlige avgifter

30000
9000

Nyanskaffelse\verktøy

20000

Administrasjonskostnader

40000

Nøkkeldep.tilbakebet.

1000

Forsikringer

22000

Sjø \landsetting

18000

Strøm

20000

Avdrag lån på 1500000,-

200000

Renter lån

50000

Andre utgifter,Vakthold

70000

Abonement

0

Overskudd

73500

Sum

Kjetil Søreide
Formann Våganes båtforening

553500

