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SAKSLISTE 
 
 

1. Godkjenning av innkallelse og saksliste 
2. Valg av møteleder og referent 
3. Valg av to representanter til undertegning av protokoll 
4. Årsberetning 
5. Revidert regnskap 
6. Fastsettelse av kontingent og avgift 
7. Innkomne forslag 
8. Valg av; 

• Leder 
• Kasserer og sekretær 
• Styremedlemmer 
• Varamedlemmer 
• Revisorer 
• Valgkomité 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

ÅRSBERETNING 2014 
Administrativt                                       
Styret har i beretningsåret bestått av:    

• Leder /havnesjef  Nils Åsbjørn Knudsen  
• Kasserer   Roar Husebø 
• Sekretær   Jonny Magne Indrebø 
• Nestleder/Ass. havnesjef Lars Nødtvedt 
• Styremedlem   Helge Danielsen 
• Styremedlem   Odd Nøland  
• Varamedlem   Joakim Bruvik 
• Varamedlem   Anders Kristiansen 

. 

Styreleder har representert båtforeningen i møter med Stavanger kommune,Stavanger Båtforeningers 
Fellesråd og Faglig råd småbåthavner. I perioden har det vært gjennomført 6 styremøter. Ordningen 
med at varamedlemmene blir innkalt til styremøtene har blitt videreført.  

På årsmøtet i 2013 ble det vedtatt en endring for å presisere vedtektenes $ 3. Ny ordlyd er: Der et 
medlem ikke benytter sin båtplass i løpet av 2 påfølgende sesonger og ikke varsler styret om at plassen 
ikke blir brukt, overtar båtforeningen v/styret disposisjonsretten og medlemmet overføres til ordinær 
venteliste, som ny søker. Medlemmer som frivillig gir fra seg båtplass, eller takker nei ved tildeling, 
settes på prioritert venteliste. Styret kan i spesielle tilfeller fravike disse prinsipper. Vedtektene som lå 
ved Årsmøtepapirene for 2014 inneholdt feil ordlyd. Ordlyden i Årsberetning 2013 og på hjemmesiden 
er korrekt. 

Styret ble bedt av årsmøtet om å vurdere sikkerhetstiltak. Som et første tiltak fikk styret satt opp lys med 
bevegelssensor i 2013. I 2014 ble sikkerhetstiltakene ytterligere forbedret ved installasjon av 
kameraovervåkning. Styret vil ved behov vurdere ytterligere tiltak. 

Medlemmene/båthavna                
Båtforeningen disponerer nå 137 båtplasser. 71 står på venteliste. 

Vi oppfordrer som tidligere om at båtforeningen blir informert om endringer i e-postadresser, 
mobiltelefon nummer, bytte av båt osv. i henhold til havnereglementet § 3.1. 

 

Aktiviteter  

Hovedaktiviteten har vært å utbedre skadene på molo etter stormen «Ivar» på slutten av 2013. 

Styret foretok tidlig på året en gjennomgang av  situasjonen i havna og satte opp en liste med aktiviteter 
som skulle utføres i tillegg til utbedring av skadene på molo. 



 

 
 

Det er satt på nytt tak på klubbhus, anskaffet og malt ny container. 

På bryggene er det satt opp redningsstiger, samt montert gjerde ved indre kai.   

Som sikkerhetstiltak er det installasjonert kameraovervåkning med i alt 4 kamera. 

Av andre aktiviteter kan nevnes i stikkordsform: Rydding/plenklipping, planering, strekking av kabler, 
anskaffet landganger,  

Dugnad   

Styret ville selvsagt ikke fått gjennomført arbeidet i havna uten deltakelse fra medlemmene. Totalt ble 
det innkalt til og gjennomført 10 dugnader og det ble lagt ned til sammen ca. 592 dugnadstimer. Tallene 
for henholdsvis 2013 og 2012 var 620 timer fordelt på 13 dugnader og 450 timer fordelt på 25 dugnader. 
De må bemerkes at en god del av dugnadsarbeidet blir utført utenom ordinære dugnader. 

Familiedugnad som ble gjennomført 24. mai var en suksess. Styret vil prøve å gjenta dette i 2015. 

Uværet 

Stormen «Ivar» på slutten av 2013 førte til store skader på havna. Siden kommunen ikke hadde satt av 
midler til utbedring av skade på moloer etter stormer i sine budsjett, så valgte styret å utbedre skadene 
og søke om støtte etter at arbeidet var utført. Skaden var budsjettert til kr 100 000,00, men endte på kr 
140 938,00.Styret har sendt søknad til Stavanger kommune om økonomisk støtte. 

Nye båtplasser 

Styret har satt i gang arbeid med å utvide med ca 12 båtplasser mellom indre kai og slipp. Det har blitt 
sendt søknader til Rogaland Fylkeskommune v/ Fylkesmannen om tillatelse til graving og mudring, og til 
Stavanger kommune om tillatelse til å bygge ny brygge. Som ledd i søknadsprosessen er det utført 
prøver av bunnen i havnen. Prøvene var positive. Kostnaden for prøvetaking av ca. kr 30.000. Styret 
har søkt om at kostnaden kan dekkes av miljømidlene, hvilket ble ble godkjent av Fellesrådet.                         

Økonomi                            
Utgiftene til aktivitetene i 2014 var betydelig høyere enn i 2013.  Utgifter til drift av havnen økte med 
over 50 % i forhold til 2013 og er på ca. kr 276.000,-. I forhold til 2012 er utgiftene tredobbelt. Når 
kontingent/bryggeavgift fra medlemmene utgjorde ca kr 200.000,-, så viser regnskapet et underskudd 
på vel kr 87.000,-.   

Medlemmene er fakturert med ca. kr. 315.000,- i kontingent, bryggeavgift og havneleie.  Av dette utgjør 
havneleien til kommunen ca. kr 112.000,-. 

Ved utgangen av året har foreningen ca. kr 140.000,- på konto. Klubben har ingen lån, men det vil 
komme en del utgifter i forbindelse med utbedringen etter stormen.  

Styret, Hundvåg, 08.02.15 

  



 

 
 

 

 

 

  



 

 
 

 



 

 

 
 

 
 

ÅRSMØTET 11.02.15 
 
 
 
 
FORSLAG TIL KONTINGENT OG BRYGGEAVGIFT FOR 2015 
 
 
Styret foreslår overfor Årsmøtet at kontingent og bryggeavgift for 2015 bibeholdes på 
samme nivå som i 2014, det vil si: 
 

• Kontingent  kr 400,- pr. medlem 
• Bryggeavgift  kr 300,- pr. breddemeter 

 
 
I tillegg kommer avgifter til Stavanger kommune pr. breddemeter på kr 320,- for leie 
og kr 104,- for miljøavgift.  
 
Styret 


