
Årsmøte startet kl 18.05 – 15.2.2017.  Ca 55 stk møtte opp. 

Leder åpnet og ønsket velkommen og gikk fort gjennom sakslista. 

 

Sak 1 Konstituering 

Oppslag ble satt opp i desember. I tillegg ble det sendt ut sms i begynnelsen av januar. I tillegg 

annonse i HT 6.1.17.  

Årsmøtet ble vedtatt som lovlig innkalt. 

Sakslista ble godkjent 

Valg til sekretær: Oddvar T  ble valgt. 
To stk til å underskrive protokollen: Trond Fjellsaune og Espen Pedersen ble foreslått.  Enstemmig 
valgt 
Tellekorps: Kåre Mæhre og Øystein Lind 
Møteleder: Knut Isaksen 
 
 
Årsmøte var så formelt satt. 
 
Sak 2 
Årsberetningen for 2016. Leder Rolf Mobakk gikk gjennom hovedkapitlene i styrets årsberetning. 
Særlig ble gjennomgått 

 Utskifting kai 1 

 Gjennomgang av de fleste forhold vedr tildelinger og utleie av båtplasser 

 Rydding på plassen sør for slipen/ garasjen. Også kort om vrakpant 
 
Havnesjefen orienterte om ventelister og foreslo at det settes ned et utvalg på tre stk til å lage en ny 
instruks for tildeling av båtplass. Flere medlemmer uttrykket tillit til havnesjefens jobb. Ingen uttalte 
seg kritisk til forslaget. 
 

 Festkomiteens arbeid og gjennomførte arrangementer 

 Strandryddeaksjonen og foreningens miljøengasjement 

 Miljø i HBF. Vi mangler fortsatt en egen miljøleder i havna. Det nye styret bes om å ta tak i 
dette. Fra salen kom det innspill om å søke større kontakt med de som nå skal ha båtplasser i 
sentrum.  Det gjelder både mht miljø, dieselfylling og andre aktiviteter i havna.  

 Drivstoffanlegget. – Godt år til tross for store driftsproblemer. Noe diskusjon om betegnelser 
på diesel og merking av pumper.  

 Høstvakta – 10 stk får vaktgebyr 

 Karlotbrygga  - noe mindre utleie enn beregnet. Ellers normal drift. 

 Hjemmesida – utvikles jevnt.  HBF er også på Facebook 

 Økonomi  - viser til regnskap 
 
Oppsummering. 
Driften har gått greit, og vi har fått gjort det meste som planlagt. Rekkverk mot oppstillingsplass er 
ikke oppsatt som følge av manglende utstyr. Slipgjengen har gjort stor innsats. Ildskjelene har bidratt 
mest – takk til dem. Også takk til de som avslutter sine perioder som tillitsvalgte. 
 
Årsmøtet godkjenner fremlagte årsberetning for 2016. Ingen innvendinger og saken er vedtatt. 



Sak 3 Regnskap og budsjett 
Foreningen 
Kasserer gjennomgikk detaljert gjennom regnskapet og sammenholdt de enkelte postene mot 
budsjett. Han forklarte litt om endret avskrivignsprinsipp og prinsipp for tap. Spesielt medlemmer 
som står på venteliste for båtplass, slutter å betale etter hvert. Da går det to år før utestående 
tapsføres, og medlemmet meldes ut av foreningen. Foreningen har fortsatt noe utestående 
fordringer mot medlemmer. Foreningen har solid økonomi. 
 
Drivstoff 
God økning i salg drivstoff, både bensin og diesel. Kasserer redegjorde for ekstraordinære kostnader 
ved datakrasj. Ny PC mm er anskaffet. Økt omsetning dekket opp for ekstraordinær kostnad. 
 
Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2016; tilhørende revisjonsberetning tas til etterretning. 
Regnskapet gjøres opp med et overskudd på kr 99 564,- som settes av på kapitalkonto.  
 
Budsjett 
Foreningen 
Kasserer gikk detaljert gjennom budsjettet og gav fyldige kommentarer. I tillegg 
kontantstrømsanalyse og likviditetsbudsjett. 
 
Drivstoff 
Kasserer gjennomgikk drivstoffbudsjettet som baserer seg på en liten volumøkning fra 2016. 
 
Medlemmene har ingen kommentarer til budsjettene. 
 
 
Havnesjefen orienterte 
Planlagte aktiviteter 

 Heve landgangen på brygge 2,4 og 5 samt få en påkjøingsplatt på brygga 

 Legge strekkmetall på 2,4 og 5 

 To nye strømskap på brygge 4 

 To nye strømsøyler på opplagsplassen (inkl jordfeilbrytere) Jordkabel fra garasjen 

 Opplagsplassen skal planeres videre og nummereres. 

 Rette opp brygge 3 

 Alle fortøyninger på brygge 5 må sjekkes. 

 Montere tagger på portene 

 Autovern fra innkjøring  

 Fendre gjesteplasser 

 Fastmontert stige og lys inkl rotorblink på vogna 

 Glidelagre må sjekkes/ byttes 

 Dekke på drivstoffkaia må sjekkes/ byttes 

 Vannslange på brygge 1 

 Søppelhus for søppelboksene 

 Mudring i havna må utredes 
 
Årsmøtet godkjenner budsjett for 2017. 
 
Sak 4 Kontingent 
Styret foreslår å øke kontingent med kr 50 til kr 550.  Ingen kommentarer 
 
Sak 5 Innkomne saker 



Innkommet sak 1 – Høstvakta bør avsluttes, ev bør det gis klokkeslett for vakta 
Flere medlemmer mente at en tidsbegrensing av vakta til et klokkeslett, f eks kl 01.00.  Det 
argumenteres for og mot vakt.  
Leder uttrykket at det er rart at saken kom opp i år, etter at forslaget ble nedstemt i fjor. 
 
Valg: Møteleder ba om at de som stemmer for avvikling løfter handa. Tre stemte for avvikling.  
Dagens ordning videreføres. 
 
Innkommet sak 2 - regnskap 
Årsmøtet vedtok styrets innstilling til vedtak. 
 
Innkommet sak 3 – godtgjørelser til tillitsvalgte 
Møteleder orienterte om saken og viste til vedlagte oppstilling.  
 
Sak 6 – Valg 
Valgkomiteens leder gjennomgikk alle forslag der noen er på valg samt de som er foreslått. 

 Styret ble valgt som foreslått 

 Husstyret ble valgt som foreslått 

 Havnekomiteen ble valgt som foreslått 

 Drivstoffanlegget ble valgt som foreslått 

 Slippgjengen ble valgt som foreslått – formann og vara for ett år, de andre for to år 

 Arr komite valgt som foreslått 

 Valgkomiteen valgt som foreslått 

 HBF hjemmeside – valgt som foreslått 
 
 
Knut Isaksen hevet møtet.   
 
 
Etter møtet ba ny leder om ordet. 
 
Han takket for tilliten ved valget og presenterte seg selv. Han delte også ut en oppmerksomhet til 
avtroppende tillitsvalgte. 
 
Rolf takket for tiden som leder i foreningen. 
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