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ÅRSBERETNING 2016

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
Kåre Vatland
Styreleder har representert båtforeningen i møter med Stavanger
kommune, Stavanger Båtforeningers Fellesråd og Faglig råd
småbåthavner. I perioden har det vært gjennomført 4 styremøter.
Ordningen med at varamedlemmene blir innkalt til styremøtene har blitt
videreført.
Medlemmene/båthavna
Båtforeningen disponerer nå 132 båtplasser. 35 står på venteliste. De
som står øverst på listen har stått på listen siden forsommeren 2013.
28 står på prioritert 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 i år som i fjor vært å fullføre arbeidet med utbedring
av skader på molo etter uværet «Nina». Uværet 2. juledag ble den store
testen om utbedringene holdt mål. Det gikk stort sett greit, skader på 3-4
landganger/utriggere.
Den andre store aktiviteten er arbeidet med nye båtplasser. Dette
arbeidet har kommet godt i gang. Graving har gått i henhold til plan.

Det har vært et behov for flere større plasser i havna. Derfor har
foreningen i løpet av året til rettelagt for det dette, hovedsakelig ved å
omgjøre 2,5 breddemeter plasser til 3,0 breddemeter. Det står ca. 20
medlemmer på venteliste for større båtplass.
Det har blitt tilrettelagt bedre for båttraller, samt at alle båttrallene har blitt
bedre merket.
Gjestebryggen har blitt omgjort til servicebrygge. Vil sende ut
informasjon før båtsesongen om bruken av bryggen.
Det har vært et ønske fra medlemmer om flere lysstolper på
flytebryggene. Foreningen har derfor gått til innkjøp av lysstolper som vil
bli installert i løpet av året.
Av andre aktiviteter kan nevnes i stikkordsform: Rydding/plenklipping,
planering, strekking av kabler, deponering av masser, etc.
Dugnad
Noe mindre dugnadsaktivitet i 2016 enn i 2015. Totalt ble det innkalt til
og gjennomført 10 dugnader og det ble lagt ned til sammen ca. 333
dugnadstimer. Det må igjen bemerkes at en god del av dugnadsarbeidet
blir utført utenom ordinære dugnader.
Tallene for de siste årene har vært:
Årstall
Antall dugnader
Antall timer
2016
10
333
2015
17
780
2014
10
592
Økonomi
Utgiftene til aktivitetene i 2016 var lavere enn i 2015. Utgifter til drift av
havnen ble redusert med ca. 140.000 i forhold til 2015 og er på ca. kr
180.000,-. Når kontingent/bryggeavgift fra medlemmene utgjorde ca. kr
210.000,-, så viser regnskapet et overskudd på vel kr 101.000,-.
Medlemmene er fakturert med ca. kr. 360.000,- i kontingent,
bryggeavgift, havneleie og miljøavgift. Av dette utgjør havneleien til
kommunen ca. kr 118.000,-, og miljøavgift ca. kr 42.000.-.
Ved utgangen av året har foreningen ca. kr 240.500,- på konto.
Gjenstående lånebeløp er kr 73.300,-.
Styret, Hundvåg, 18.02.17

FORSLAG TIL KONTINGENT OG AVGIFTER FOR 2017
Styret foreslår overfor Årsmøtet at kontingent og avgifter for 2017
bibeholdes på samme nivå som før.
• Kontingent
• Bryggeavgift
• Lagring av båt/tralle
1.8)

kr 500,- pr. medlem
kr 400,- pr. breddemeter
kr 500 pr båt/tralle (havnereglement

I tillegg kommer avgifter til Stavanger kommune pr. breddemeter på kr
320,- for leie og kr 110,- for miljøavgift. Foreningen dekker kommunal
justering for 2017, og så vi endrer igjen i 2018
Styret

FORSLAG TIL ENDRING AV LOVVERK $3
§ 3. MEDLEMSKAP
…………

Medlemskap og disponering av båtplass er personlig og kan ikke overdras, fremleies,
lånes bort eller omsettes. Medlemskap og disponering av båtplass kan overføres til
ektefelle/registrert samboer eller barn i rett opp/nedad stigende rekkefølge når
bostedsbegrepet for øvrig er oppfylt. Den tildelte plass skal være fast, men SBF's styre
kan bytte om tildelt plass dersom dette er nødvendig for havnens utnyttelse. Styret kan
etter eget tiltak leie ut disponible båtplasser. Slike låneplasser tilbys/tildeles basert på
ansiennitet (på venteliste). Leiebeløpet skal i slike tilfeller i sin helhet tilfalle SBF. De
som leier plasser midlertidig, plikter å ta del i de dugnader som knyttes opp mot den
leide plassen i leieperioden. 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. Medlemmer som ønsker å benytte seg av
prioritert rett til båtplass, må gi beskjed om dette til Styret innen 01.03. Deretter
tildeles båtplasser fra ordinær venteliste. Styret kan i spesielle tilfeller fravike disse
prinsipper.

………….

