Årsmøte 2020
Det innkalles til ordinært årsmøte i Våganes Båtforening
Tirsdag 17. november 2020 kl 19.30
Grunnet Covid gjør vi i år en ny vri og avholder møtet i den lille salen i Sola Kulturhus
Forslag som skal behandles av årsmøtet må være styret i hende senest 1. november.

Alle som vil komme på årsmøtet må melde seg på til tlf.nr 91372084 eller på mail
til walteh-k@online.no
Dette p.g.a. covid-19 og smittesporing hvis noen er eller blir smittet.
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for
2 år
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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
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6. Godkjenning av referat fra årsmøte 2019
7. Årsmelding for 2020
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
Egil Haaverstein
Brygge 2
Bjørn Alf Husa
Brygge 3
Kai Søraa
Brygge 4
Frank Huth
Ansvarlig for hjemmeside: Ruben Holmefjord
Valgkomite:

Revisor:

Kjell Johans
valgt for 1 år
Yngve Tve
valgt for 1 år
Olr P. Sognes valgt for 1 år
Reid M. Veggeberg
Svein Harald Torgersen

valgt for 1 år
valgt for 1 år

Styremøter
I år har vi hatt få styremøter grunnet Covid situasjonen. Vi har brukt mail/sms om det har vært nødvendig å
holde kontakten.

Generelt om driften i 2020
I år har vi faktisk ikke hatt en eneste ledig plass en periode. Og mange medlemmer har byttet til ny og større
båt, noe som har ført til justeringer på plasser. Vi ser at det nå er behov for oppmåling og eventuell korrigering
av båtplassenes størrelse. Året har ellers ikke gått som vanlig da vi alle har måttet ta nye forhåndsregler. Vi
hadde kun en sjøsetting, jeg kan ikke huske det har skjedd før. Vi har valgt å avlyse alle dugnader, noe som
gjør at det heller ikke kommer noe dugnadsgebyr på neste års faktura.
Arbeidet med klubbhus har også blitt noe rammet av dette, men grunnundersøkelser er nå ferdig og videre
gang skal vurderes utfra disse resultater.

Kontortid, administrasjon
Kontortid har vært onsdager kl 18-19 i mai, juni, september og oktober. Her har havnesjef og kasserer
hovedsakelig dekket vaktene.
Foreningens hjemmeside er fremdeles på ”www. våganesbåtforening.no”. Vi har også Facebook-side…

Medlemmer.
Pr 1. oktober 2020 hadde foreningen 250 medlemmer, en økning fra 246 forrige år.
Iflg foreningens vedtekter skal maks antall medlemmer være antall båtplasser (170) X 175% = 297.

Opplagsplass og brygger, brakker
Vi ser at selv om samfunnet er i høyspenn, blir havna godt brukt. Men da vi ikke har hatt noe dugnad i år ser
vi at det er nødvendig at medlemmene selv holder orden ved bruk av området. Vi vil etter landsetting foreta en
oppmåling av alle båtplasser i havna og korrigere slik at medlemmene enten får den plassen de har betalt for,
eller korrigere faktura for 2021 slik at det betales for den plass-størrelsen man har.

Økonomi
Kasserer har også i år gjort en flott jobb med foreningens regnskap. Foreningens økonomi er god og da vi ikke
har gjeld å betjene, bygger vi opp kontobeholdningen slik at lånebehov ved bygging av klubbhus reduseres.

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

Regnskap for 2020, og forslag til budsjett for 2021 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 2021
a. Medlemskontigent Forslag: kr.300,-/år - uendret
b. Havneavgifter.
2021.
Type plass
175 cm

Havneavgift 2020
Kr 1350,- + vakth.

250 cm
300 cm
350 cm
400 cm
550 cm

Kr 1900,- + vakth.
Kr 2250.- + vakth.
Kr 2600,- + vakth.
Kr 3000,- + vakth.
Kr 4100,-+ vakth.

Dette blir ca 10% stigning på havneavgiftene. ( Ikke regulert siden 2012 )

Dagens priser; 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.

c. Innskudd ved kjøp av rettighet til fast plass.
Styret foreslår å holde uendrede innskudd som følger:

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

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 2020.
Året begynte som vanlig flott, men vi fikk alle en ny virkelighet å forholde oss til i begynnelsen av mars. Noe
som resulterte i avlysning av sjøsettingen før påske, noe som var en vanskelig avgjørelse ta, da jeg var selv en
av de som gjerne ville ha påsken om bord. Vi ble også fort enige om at vi ikke ønsket å samle for mange om
gangen i aktiviteter som kunne utfordre 1 meters grenser og valgte derfor å utsette all dugnadsaktivitet. Vi har
heldigvis et anlegg som tåler at vedlikehold og ettersyn holdes på sparebluss en stund. Men det ser også ut til
at folk har funnet ut at stengte grenser ikke er så ille om man har båt. Vi har fått flere medlemmer, full havn og
gjennomsnittlig båtstørrelse øker. Byggekomiteen har jobbet i det stille sammen med prosjektleder, og vi vil
mest trolig ha resultater og endelig valg av fundamenteringsløsning klar til årsmøtet.
Som vanlig vil jeg takke alle medlemmene for året som gikk og ønsker alle en flott sesong i 2021, med håp om
mer normale forhold for oss alle.
Kjetil Søreide
Formann Våganes båtforening

