Narvik båtforening

Årsmøte for 2016 i Narvik båtforening
Est 1923

________ kl. 1900
Båthuset Vassvik
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1.

Åpning.
Vedtak:
1. Innkalling godkjent
2. Saksliste godkjent med merknad om at denne bør legges ut minimum 14 dager før
årsmøte.

2.

Valg av ordstyrer, referent og 2 medlemmer for underskrift av protokoll
Det var __________ stk medlemmer til stede under møte.
Vedtak:
Ordstyrer:

_______________________________________________

Referent:

_______________________________________________

Underskrift protokoll, 1: _______________________________________________
Underskrift protokoll, 2: _______________________________________________

3.

Bevilgninger.
Følgende bevilgninger foreslås vedtatt:
Styreformann:

10.000.-

Nestformann:

10.000,-

Kasserer:

10.000,-

Norsk Folkehjelp :

6.000,- (NBF sitt bidrag til dekning av bryggesplass for beredskap)

Vedtak:

NBF årsmøte 2017, for året 2016

Side 3

Narvik båtforening

4.

Årsberetning NBF.

Styret har bestått av:
Leder:

Ulf Eirik Torgersen

Nestleder:

Kjell Sommerseth

Kasserer:

Jan Helge Olsen

Sekretær:

Terje Ingebrigtsen

Styremedlem:

Tore Haugen

Styremedlem:

Alf Ole Danielsen

Vara:

Karl Aksel vik

Vara:

Torkjell Lund

Styret:
Det har vært avholdt 4 styremøter i perioden, samt 3 medlemsmøter med egne tema for hvert møte.
Sentrale saker har vært ordinær drift og vedlikehold av foreningen og anlegget. Samt etablering av
nytt kjøkken i båthuset og helårsvann. Videre har det vært oppfølgning og drift av PUMPA AS.
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Årsberetning fra Pumpa AS
Pumpa er drevet på dugnad i sin helhet og dette har fungert tilfredsstillende, selv om det til tider har
vært hekstisk for å sikre bestilling av drivstoff eller skifting av kassarull. Anlegget er positivt motatt av
alle og det viser seg å være en økning i salget på hele 51%. Dette er fordelt på kr 482 136 (bensin) og
kr 341 090 (diesel). Prisene på drivstoff reguleres manuelt alt etter hvilken pris vi får ved kjøp fra
grosist. Det har ikke kommet noen kommentarer på vårt prisnivå og det anses som at praksis fra 2016
videreføres for 2017. For sesongen 2017 søkes en løsning med flere ressurspersoner som kan bistå
med:




Vedlikehold av anlegget
Bestilling av drivstoff
Tilsyn av slanger og signalkabler

Årregnskap for 2016
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Kommentar til regnskap:
Pumpa AS går med et lite minus i sitt 2 driftsårs, og det må en være fornøyd med. For 2017 vil det
fokuseres på å få opp inntjeningen, og det er 3 parameter som kan justeres:
1. Innkjøpspris (vanskelig å forhandle bedre priser)
2. Salgspris (medlemmer må selv vurdere om de ønsker å juster kostnaden over hva som er
konkurransedyktig pris).
3. Annen driftskostnad. Her er det regnskap og regnskapsoppfølgning som er
kostnadsdrivende. Det søkes løsninger på dette som vil redusere denne kostnaden.
Kostnader på avskrivinger varige driftsmidler er bokført med 38 300.-, og blir stående som EK i
PUMPA AS, sammen med resultat for drift i 2016. Pumpa AS vil fortsette å søke tilskudd for drift av
anlegget, som er til almen nytte.
Det legges ikke opp til noe investeringsbehov for 2017 sesongen, og det som kommer av
vedlikeholdsbehov ivaretas på dugnad.
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Brygger:

Årsrapport fra nestformann vedr. brygger.
Det er i løpet av året omsatt 20 båtplasser, dette er noe mere enn tidligere år. I tillegg er det leid ut
noen plasser i anlegget samt alle plassene i sommerbrygga.
Det er omentrent ikke navn på ventelista over kjøpere, så er det noen som hører om interesse for
båtplass til eget eie, så bør disse snarest melde seg på lista. Dette gjøres gjennom å sende mail til NBF
med opplysning om aktuell båtstørrelse og kontaktopplysninger til søker.
Drivstoffanlegget er godt mottatt, men vi sliter noe med at noen av de som fyller ikke ruller slangen
helt opp på trommelen etter fylling. Resultatet er blitt slitasje med påfølgende lekkasjer og det skaper
forurensning og ikke så rent lite irritasjon.
Det er foretatt en del rydding av gamle fortøyninger og annet skrot på bunnen i havna, men fortsatt
gjenstår det mye før man kan si at det «ser bra ut».
Fortøyninger er ettersett og justert og her har dykkerklubben vært til stor hjelp. Det må vel sies at det
er avdekket lite slitasje på fortøyninger sett ut fra belastning som disse blir utsatt for.
Alle mololys er reparert, dette takket være noen driftige medlemmer som skaffet lift og tok jobben på
strak arm.
Det henstilles til alle som har båtplass i havna å være oppmerksom både på egen og andres båter,
samt måke snø ved behov.
Båtforeningen takker alle som har bidradd, både med smått og stort, for å holde havna i best mulig
stand.

Drift plana:
Plana:

 Det er utført rydding på plana og i båtoppsett, samt at det er ryddet i vegetasjon langs vei ut molo og
mot tankanlegg. Det gjenstår fortsatt noe skrot som må deponeres til våren.

 Forskjønningen som ble utført i østenden av plana ser ut til at brukere setter pris på
 En snøfattig vinter har minsket behovet for snørydding.
 Vedlikehold av grusdekke på plana ble delvis utført og styret følger opp dette behovet ut over våren.
 Det er kjøpt inn båtkrybber for seilbåt.
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Oppsett:


Det er satt opp båter iht tidligere sesongen og det er inngått avtale med Go Marina ifm
betalingsløsning for oppsett og gjestebrygge.

Båtvogn:


Båtvognen har blitt vedlikeholdt av lokalt mekanisk verksted og tilfredsstiller sertifisering.



Generelt vedlikehold av vognen ivaretas av ansvarlige sjåfør på hjullaster.

Hjullaster:


Volvo`n har fungert også i 2016 sesongen. Styret har sett på muligheten for nyanskaffelse, men har
foreløpig ikke funnet noen maskiner innenfor investeringsbudsjett. Av den grunn foreslås en økning i
inv.budsjett til 300 000.-

Båthuset.


Nytt kjøkken er etablert og det er investert i ny oppvaskmaskin.



Inntekt på ca kr 101 000.- for utleie er noe mindre enn budsjettert.

Vedtak:
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5.

Regnskap/ budsjett

Revidert regnskap og budsjett er på eget ark.
Regnskapet er revidert og funnet i orden med et overskudd på kr 249 307,00 kroner.

Investeringsbudsjett:

1

Hjullaster

INNVESTERINGSBUDSJETT 2017

2

Dagens maskin er i dårlig forfatning og det må antas at det er kort tid til den
kr 300 000
trenger omfattende vedlikehold eller må byttes ut. Det har vært avsatt penger
i 2016 til formålet. Benyttes ikke pengene i 2017 overføres de til 2018.
Vedlikehold av vei og plana Div vedlikehold av eksisterende veier og oppsett
kr 30 000

3

Søppelanlegg

Dagens anlegg er åpent for alle og medfører at det til tider overfylles av "ikke
båtfolk". Dette må det finnes en god løsning på, helst sammen med
HRS/kommune.

kr 20 000

4

Reguleringsplan

SØK og regulering for ny bebyggelse(bryggehus og lager) ved mollovei og
plana.

kr 35 000

5

Krybbe til båter

Det er behov for krybbe til motorbåter, da det i 2016 kun var tilgjengelig
krybbe for seilbåter. 3 stk ønskes for 2017

kr 43 000

6

Tildligere års avsettning

Tidligere årsavsettning som ikke er benyttet og videreføres til 2017

kr -250 000
Sum kr 178 000

Vedtak:
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6

Revisjon

Viser til vedlagt revisjonsrapport.

Hovedstyre:

Ulf Eirik Torgersen

Kjell Sommerseth

Leder

Nestleder

Jan Helge Olsen

Terje Ingebrigtsen

Kasserer

Sekretær

Tore Haugen

Alf Ole Danielsen

Styremedlem

Styremedlem
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7

Saker til årsmøte.

Innkommende saker til årsmøtet må være styret i hende innen 19 mai. Saker til årsmøtet vil bli
behandlet av styret den 22 mai og vedleggs protokoll for årsmøtet.
1) Det utføres endring av signaturfullmakt fra hele styret til styreformann og et styremedlem.
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8.

Valg:

Innstilling fra valgkomite Narvik Båtforening til årsmøte for 2016.
Tittel
Hovedstyre:

Navn

Status 2017

Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlem:
Styremedlem:
Vara:
Vara:

Ulf Eirik Torgersen
Kjell Sommerseth
Jan Helge Olsen
Terje Ingebrigtsen
Tore Haugen
Alf Ole Danielsen
Karl Aksel Vik
Torkjell Lund

Ikke på valg
På valg
Ikke på valg
Ikke på valg
Ikke på valg
Ikke på valg
På valg
Ikke på valg

Alf Ole Danielsen

Ikke på valg

Gunnar Nilsen
Tore Birkeland

På valg
Ikke på valg

Inge Olsen
Jan Ove Hunstad

På valg
Ikke på valg

C-Brygga
Formann
Vara

Terje Pettersen
Tor Einar Wollan

På valg
Ikke på valg

Tittel
D-brygga
Formann
Vara

Dag Starup Moen
Stål Herving

På valg
Ikke på valg

E-Brygga
Formann
Vara

Florian Aschwandan
Tore Haugen

Ikke på valg
På valg

F-Brygga
Formann
Vara

Tore Botnmark
Tobin Jakobsen

På valg
Ikke på valg

Husstyre:
Formann

Bryggebaser
A-Brygga:
Formann
Vara
B-Brygga:
Formann
Vara
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Tittel
G-Brygga
Formann
Vara

Navn

Status 2017

Kåre Pettersen
Hillberg Steinsvik

Ikke på valg
På valg

Traktor:
Leder:
Nestleder:

Gunnar Nilsen
Ole Anton Strokkenes

Ikke på valg
Ikke på valg

Revisorer:
Leder:
Nestleder:

Elisabeth Hunstad
Sven Arne Jenssen

Ikke på valg
Ikke på valg

Fest / arr.komite:
Leder:

På Valg

Komite for æresmedlemmer:
Leder

Valgkomite:
Leder

Kåre Pettersen
Torbjørn Johansen
Albjørn Jansen
Hillberg Steinsvik

Ikke på valg
Ikke på valg
Ikke på valg
Ikke på valg

Nils Westerheim
Hillberg Steinsvik
Anders Larsen

Ikke på valg
På Valg
På Valg

Vedtak:
Valg ble godkjent i.ht avstemming

Vedlegg: Balanse, driftsresultat og revisjonsrapport.

Narvik, den ________________2017
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Ulf Eirik Torgersen

Kjell Sommerseth

Leder

Nestleder

Jan Helge Olsen

Terje Ingebrigtsen

Kasserer

Sekretær

Tore Haugen

Alf Ole Danielsen

Styremedlem

Styremedlem
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