
REFERAT

Fra årsmØtet i Harstad Båtforening,

20. februar 2019.

Årsmøte startet kl 18.05 -20.2.2019. 46 stk møtte opp.

Leder åpnet og ønsket velkommen og gikk gjennom sakslista.

Sak 1 Konstituering

Det er annonsert på nettsiden og facebook samt oppslag på kaiene. t tillegg ble det sendt ut sms i

begynnelsen av februar og i går. Årsmøtedokumentene har vært tilgjengelig på nettsiden samt utlagt
på «Underhuset».

Årsmøtet ble vedtatt som lovlig innkalt.

Sakslista ble godkjent.

Valg til sekretær: Oddvar Teigland ble valgt.
To stk til å underskrive protokollen: Arvid Langås og Bernhard Danielsen ble foreslått. Enstemmig
va lgt.

Tellekorps: Geir Ove lngebrigtsen og Frode Bygdenes. Enstemmig valgt
Møteleder: Sissel Annie Olsen

Årsmøte var så formelt satt.

Sak 2

Årsberetningen for 2018. Leder Rolf Mobakk gikk gjennom hovedkapitlene i styrets årsberetning.

Særlig ble gjennomgått
o 379 medlemmer, noen færre enn ved forrige årsmøte
. 27 nye medlem er, 44 har meldt seg ut.

o Forklaring på det høye utmeldingstallet er at ca 20 stk av medlemmene har vært
skyldig to års kontingent, og derfor er «tvangs»utmeldt.

o Det er tildelt 19 nye båtplasser
o 6l- på venteliste.
r 2 ledige plasser
o 72 har fått større plass

o 4 har fått mindre plass

o Div mindre vedlikeholdsprosjekt



Vi har hatt litt problemer med hensatte biler og campingvogner som har blitt iveien for båtoppsett

Havnesjef gikk spesielt gjennom status for kaiene. Vi må påregne økte kostnader og innsats til
vedlikehold på kaiene.

Særlig om dugnad.
Styret konstaterer at det har vært lav deltakelse på dugnad, og valgkomiteen har utfordringer med å

få tillitsvalgte. Styret er bekymret for utviklingen, og vurderer tiltak.

Arrangementer
Møljefest gjennomført i februar ble avlyst som følge av lav påmelding. Høstfest med god

delta kelse.

Medlemsmøte
MedlemsmØte i mai. Magne Heide holdt et interessant foredrag. I tillegg info om planer utover
året.

Medlemsmøte i høst. Endre Solberg (KNBF) holdt et langt foredrag. Vi hadde utfordret KNBF om
båtførerprøven og promillegrense på sjøen og fikk høre om dette. Vi utfordret også
medlemsmøtet mht medlemskontingent, havneleie og leie av Karlottbrygga.

Godt oppmøte til begge møter.

Miljø
Vi har god kontroll, men vi er helt avhengig av at medlemmene gjø( del de kan for å holde orden
her. Vi har hatt en avfalls- og beredskapsplan til ny godkjennelse hos fylkesmannen. Etter arbeid
og hjelp fra KNBF har vi nå innsendt den og avventer ny godkjennelse.

Drivstoffanlegget
God drift og lite tekniske problemer. Kvantum salg er rimelig greit, se for 6vrig redegjørelse
under regnskap og budsjett.

Høstvakta
Gjennomført som vanlig. Totalt 25 stk møtte ikke til vakt i høst. Disse ilegges vaktgebyr. Styret er
bekymret for det lave oppmøtet på vaktordningen, og ser dette i sammenheng med lavere
deltakelse på dugnadsinnsats generelt.

Karlotbrygga
Godt ivaretatt av huskomiteen. Øvre etasjen er nå ryddet, og kan brukes. Vi har ymse saker og

ting som kan stilles ut. Torleif foreslår derforatvi lager eigruppe som kan forsøke å lage et slags

museum oppe.

Hoveddøra nede er renovert, og ble veldig bra.

Ny internettsender og mottaker er montert på brygga og garasjen for at vi skal få bedre
internetsignal. Vi har i tillegg fått nytt lerret og prosjektor.

Gyldne propell
Styret foreslår at årsmøtesak 7 utsettes inntil videre.



Hjemmesiden
Vidar Dinesen gjør en kjempejobb. Medlemmene må bidra med innhold dersom dette skal bli en

aktiv side. I tillegg er facebook-sida egnet til stort og smått, gjerne positive ting.

Økonomi
Kasserer har god kontroll. For øvrig vises til styrets årsberetningen, regnskap og budsjett.

Oppsummering.
Driften har gått greit, og vi har fått gjort det meste som planlagt, og mange har gjort stor innsats. Vi

er avhengig av at også nye og yngre medlemmer må påta seg tillitsverv og dugnadsinnsats. lldsjelene
har bidratt mest-takktildem. Også takktilde som avslutter sine perioder som tillitsvalgte. Som

kjent har HBF en pågående utredning om fremtiden for HBF. Som følge av det pågående

utredningsarbeidet, er styret innstilt på at det ikke planlegges eller gjennomføres større
investeringer.

Årsmøtet godkjenner fremlagte årsberetning for 2018.

Årsmøtet vedtok enstemmig den fremlagte beretningen som årsberetning for Harstad Båtforening
for 201-8.

Sak 3 Regnskap og budsjett
Foreningen
Kasserer gjennomgikk detaljert gjennom regnskapet og sammenholdt de enkelte postene mot
budsjett. Foreningen har god Økonomi, og de tiltak som styret har igangsatt, har begynt å virke.

Årsoverskudd kr 84 846,32 som avsettes til egenkapital kr 1 770532.

Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2018. Tilhørende revisors beretning tas til etteretning.

Drivstoff
Litt økning i salg drivstoff, både bensin og diesel. Resultatet er litt bedre enn budsjettert, til tross for
liten nedgang i volum. Svinn forklart med temperaturawik. Kasserer gjennomgikk tabell med

temperatursvinn.

Regnskapet gjøres opp med et overskudd på kr 46192.,55 som overføres til egenkapital. Egenkapital

er nå negativ med kr 222156. Kasserer uttrykker fortsatt noe bekymring for økonomien i anlegget.

Revisors konklusjoner ble referert.

Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2018. Tilhørende revisors beretning tas til etteretning.

Budsjett
Foreningen
Kasserer gikk detaljert gjennom budsjettet og gav fyldige kommentarer. I tillegg
kontantstrømsanalyse og likviditetsbudsjett. Torleif Jørgensen foreslo at styret igangsetter et arbeid
med å skaffe automatisk brannslokkeanlegg. Budsjettet har et overskudd på kr 39 700 og et
likviditetsoverskudd på kr 140 484 utenom foreningens sparekonto.



Drivstoff
Kasserer gjennomgikk drivstoffbudsjettet som baserer seg på samme volum som i 2018. Kasserer

forutsetter konstant dekningsbidrag og et årsresultat på kr 38 820. Likviditet ved årets utlØp er
budsjettert til kr 116 175 etter avsetning på kapitalkonto kr 40 000.

Medlemmene har ingen kommentarer til budsjettene utover de refererte.

Årsmøtet vedtar fremlagt budsjett som foreningens budsjett for 2019.

Sak 4 Kontingent
Leder orienterte om forslaget. Han viste samtidig til resten av økningene vi foreslår. Vi ønsker å ta
vare på medlemmer som kvitter seg med båter, men som fortsatt vil være en del av miljøet i

foreningen. Vi foreslår derfor stØttemedlemsskat for kr 250 kr pr år.

Styret foreslår for årsmøtet å vedta å øke medlemskontingenten med kr 100 fra kr 550 til kr 650. Det
innføres egen ordning med støttemedlemskap med kontingent kr 250 pr år.

Årsmøtet vedtok enstemmig styrets in nstil I ing.

Sak 5 lnnkomne saker
Sak 5.1Avgift båtplass
Styret foreslår at avgift for båtplass økes fra kr 800 til kr 900 pr breddemeter. Leie for Karlottbrygga

økes fra kr 2 000 til kr 2 500. Leie for Karlottbrygga har ikke vært endret i mange år.

Rolf viste hva økningen utgjØr i kroner for foreningen, samt forklart det styret ser som
investeringsbehov om få år, samt en mulig miljøkostnad som vi må påregne. Bakgrunnen for styrets
forslag er et ønske om å kunne sette av mer til fremtidige investeringer.

Et medlem mente signalet fra medtemsmøtet var at endringer skulle avventes. Han mener også at
finansiering bør gøres gunstigst mulig, og at foreningen bør se på flere muligheter. Han mener også

at Økt innskudd er en bedre modell enn økt inntekt. Flere var enig i dette. Leder Rolf Mobakk var
ikke enig om at styret fikk et klart signal. Han sa at vi vet det kommer kostnader, og vi må spare nå.

Noe diskusjon om temaet før stemmegivning. Forslag om at økning av leie for Karlottbrygga og

havneleie stemmes over separat. Møteleder tok forslaget til etterretning og ba møtet avgi stemme
ved håndsopprekning

Havneleie: Syv stemte mot økning havneleie, resten stemte for. Styrets innstilling om økning av
havneleie ble vedtatt.

Karlottbrygga: Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Sak 5.2 Endring vedtektene § 3 om medlemsskap.
Styret har foreslått en presisering medlemsstatus for ektefeller/ samboer/ partner, samt mulighet for
en ordning med støttemedlemskap. Noen kommentarer.

Det kom forslag om at støttemedlem skal ha møte-, tale og forslagsrett.
Ett forslag om at det bør stå ektefelle kan være medlem. Forslaget ble trukket før avstemming.



Styrets forslag: Totalt 13 stemte for innkommet forslag. Resterende 33 stemte for styrets forslag.
Styrets forslag ble vedtatt med mer enn 2/3 flertall av fremmøtte medlemmer.

Sak 6 - Valg
Valgkomiteens leder gjennomgikk alle forslag der noen er på valg samt de som er foreslått.

. Styret ble valgt som foreslått
o Hus-styret ble valgt som foreslått
o Havnekomiteen ble valgt som foreslått
e Drivstoffanlegget ble valgt som foreslått
o Slippgjengen ble valgt som foreslått
o Arr komite valgt som foreslått
o Valgkomiteen valgt som foreslått
o HBF hjemmeside - valgt som foreslått
o Hjemmeside - valgt som foreslått
o Utror - ingen foreslått.

Møteleder hevet deretter møtet.

Ha rstad, 20.februar 2019

Arvid Langås

Valgt til å signere protokollen
Bernhard Danielsen

Artu|a/ L*rgd ø»W
Etter møtet ba leder om ordet, takket for fornyet tillit. Så delte nolf ut en oppmerksomhet til de som
trer av sine verv.

Etter årsmøtet fikk Sverre Vigstad ordet for å orientere om fremdriften i gruppa som ser på utvikling
av havna videre.


