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Årsmelding for 2018 
Styret har hatt disse medlemmene: 

Leder:                Morten A. Torgersen 

Nestleder:          Karl Jøssang 

Økonomiansvarlig:      Ellen Breivik 

Sekretær:   Leif Nieuwejaar 

Havnesjef:         Arve Wathne 

Styremedlem:    John Magne Fjelde 

Styremedlem:    Odd Jan Jøssang 

Varamedlem:     Ståle Østerhus 

Varamedlem:     Ivar Ullestad 

 

 

 

Valgkomite: Sven Terje Haugvaldstad, Frode Idsøe 

 

 

Revisor: Jim Morten Sersch/RevisjonRyfylke AS. 
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Tilsynsmenn for bryggene 2018 

Brygge A, Ørjan Hjelle 

Brygge B  Gordon Heng 

Brygge C Helge Kleven 

Brygge D  Svein Gunnar Alsvik 

Brygge E  Frode Steinsland 

Brygge F  Tor Arne Tungland 

Brygge G  Vegar Larsen 

Ytre Molo  Ivar Ullestad 

 

Medlemstall og båtplasser 

Antall medlemmer pr. 31/12-2018 er 382. Medlemsmassen er som vanlig i noe bevegelse. Vi 
har fått 11 nye medlemmer og 14 avganger av medlemmer i løpet av året.  

Vi har 339 båtplasser. 

Det er tildelt 5 plasser i løpet av 2018, og det er nå 26 personer på venteliste.  

Det er til enhver tid utleie av plasser både sommer og vinter. 

 

Styrets aktivitet i 2018 (mellom årsmøtet 2018 og årsmøtet 2019) 

Styret har hatt 4 styremøter og behandlet 22 saker. Vi hadde i tillegg et ekstraordinært 
styremøte om eiendomskatt den 6.september. 

I tillegg behandles et betydelig antall saker og avklaringer på e-post og telefon, utenom 
styremøtene.  

 

Økonomi 

Vedlagt regnskap for 2018 viser at båtforeningen har et årsresultat på kr 125.999 i pluss.  
Inntekter og resultat er bedre dette året sammenlignet med 2017 hvor vi hadde et 
underskudd på kr. 8.519. Vedlikeholdet holdes oppe på et godt nivå.  

Kontantstrømmen er fremdeles god. Grunnlaget for dette er en jevn og god inntekt de siste 
årene. Vi har også hatt  en god kontroll over de faste løpende utgiftene og ikke altfor store 
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uforutsette utgifter. Den gode kontantstrømmen gir oss fremdeles mulighet til å kunne ta oss 
av store vedlikeholdsutgifter og se på fremtidige forbedringer i havna. 

I 2018 har vi investert i rister av glassfiber til uteligger til ca. kr 52.500. Det meste av utgiftene 
har gått til faste utgifter og vedlikehold.  

Godkjent regnskap og revisjonsberetning blir lagt frem på årsmøtet. 

 

Vedtektsendringer 

Det foreslås vedtektsendringer i § 6 og i § 8.  

Den ene endringer gjelder antall vararepresentanter, fra to vararepresentanter til to – tre 
vararepresentanter. 

Den andre endringen gjelder antall medlemmer i valgkomite, endres fra tre til to medlemmer. 

 

§ 6. ÅRSMØTE endres til: 

Foreningens høyeste myndighet er årsmøtet. For å ha stemmerett på et årsmøte må  

vedkommende ha vært medlem i minst 3 - tre - måneder. Årsmøtet skal holdes innen 1.april.  

Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel, ved annonse i lokalavisa og oppslag i båthavna. 

Årsmeldingen legges ut i klubblokalet og på båtforeningens webside 

(https://www.taubatforening.no) senest 1 uke før årsmøtet. 

På årsmøtet skal følgende saker behandles: 

• Godkjenning av innkalling 
• Godkjenning av forretningsorden 
• Valg av møteleder 
• Valg av tellekorps, 2 personer 
• Valg av protokollfører 
• Valg av 2 personer som skal underskrive protokollen 
• Styrets årsberetning 
• Fremlegge regnskap med revisjonsberetning 
• Fastsettelse av kontingent og avgifter 
• Forslag fra styret 
• Innkomne forslag 

Valg av styre: 

• Valg av leder for 1 år om gangen 
• Valg av nestleder, sekretær, økonomiansvarlig, havnesjef og 2 styremedlemmer for 2 
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år om gangen. 
• Valg av 2 - 3 vararepresentanter for 1 år om gangen 

 

 

Andre valg: 

• Valg av valgkomité på 2 medlemmer for 1 år om gangen 
• Valg av revisor for 1 år om gangen 

 

Forslag som et medlem ønsker å få behandlet på årsmøtet må være sendt skriftlig til styret  

senest 7 - sju - dager før møtet holdes. Forslag om vedtektsendringer må være sendt styret  

innen utgangen av januar. 

Æresmedlemmer kan utnevnes på årsmøtet etter innstilling fra styret. 

--- 

Vedtektenes § 8 (STYRETS OPPGAVER) endres til: 

Tau Båtforening ledes av et styre som har følgende sammensetning; 

Leder, nestleder, sekretær, økonomiansvarlig, havnesjef, og to styremedlemmer. 

I tillegg velges to – tre vararepresentanter, som har møterett. 

Varamedlemmer har stemmerett ved eventuelt forfall blant de faste styremedlemmene. 

• Styret er bindeleddet mellom årsmøtet og medlemmene. 
• Styret ivaretar foreningens administrative og økonomiske interesser og representerer 

foreningen utad. 
• Styret besørger løpende forretninger og tar seg av den daglige drift. 
• Styret forplikter foreningen med to underskrifter i felleskap, og lederen skal ha den 

ene. 
• Styret kan opprette faste utvalg og komiteer som under styrets ansvar kan ivareta 

særskilte arbeidsoppgaver. Slike utvalg og komiteer skal ha minst 3 medlemmer. 
Utvalg og komiteer kan tildeles myndighet til å avgjøre enkeltsaker som har direkte 
tilknytning til deres oppdrag. 

• Styret utarbeider og iverksetter havnereglement for Tau Båtforening. 

Styret er beslutningsdyktig når 4 av 7 medlemmer møter. Alle styresaker avgjøres med  

alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbelstemme. 

-- 
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Endringene foreslås fordi: 

• vi trenger noe fleksibilitet til å kunne utvide med en vara-representant i perioder hvor 
spesiell forhold krever det.  

• videre har vi kun unntaksvis praktisert tre medlemmer i valgkomiteen, og anser to 
medlemmer til å være tilstrekkelig ettersom styret gjør betydelige forberedelser før 
valgkomiteen påbegynner sitt arbeid. 

 

Prisendringer 

Styret foreslår pris/avgiftsendringer i år, og endring i prisstruktur og priser for leieplasser. 
 
Medlemskontingent økes fra 450,- til 500,- for privatmedlemmer og til kr 900,- for 
næringsmedlemmer. 
 
Havneavgift økes fra kr 600,- pr breddemeter til kr 650,- pr breddemeter for privatbåter og til 
kr 1300,- pr breddemeter for båter brukt til næringsvirksomhet. 
 
Depositum for båtplass økes fra kr 35.000,- til kr 45.000,- 

 
Leieplasser, ny pris og struktur: 
 

Båtlengde Månedsleie Årsleie 
0 – 5 meter kr 500,-  kr 5.000,- 
5 – 10 meter kr 1.500,- kr 15.000,-  
over 10 meter kr 2.000,- kr 20.000,- 
 

 
Fullstendig pristabell inkl disse endringene legges frem på årsmøtet. 
 
 
 
 

Innkomne forslag fra medlemmene 

Det er ikke innkommet forslag fra medlemmene.   
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Drift & Vedlikehold 

Styret har hatt tett oppfølging av daglig drift og vedlikehold.  

Havnevert Ottar Kleven, samt Kran-teamet, Karl Jøssang, Karl Larsen, Jakob Langvik og 
Reimund Fiskå har levert utmerket service. 

Aktiviteter i 2018: 

• Vi har montert 80 m med skjørt på molo (noe gjenstående arbeid som egeninnsats 
ytterst på molo) 

• Det er bestilt grating-rister i glassfiberarmert plast (GRP) som skal prøves ut på 
flytebrygger (er påbegynt) 

• Skiftet et kamera på gjestebrygge 
• Kranen er sertifisert, og ny motor til løft er montert. 

 

Ellers vanlig vedlikehold og utskifting av foreldet/utslitt utstyr. 

 

 

Planer for 2019 

● skifte fortøyninger etter behov 
 

● fortsette å montere skjørt utover molo (noe gjenstående arbeid som egeninnsats 
ytterst på molo) 

 
● fortsette vurderinger rundt slipping av større båter 

 
o presentasjon av to ulike løsninger i hhv nordre og søndre havn 
 

 
● generelt vedlikeholde båthavnen på et godt kvalitetsnivå 

 
 

Nye bryggeansvarlige for 2019: 

Brygge A  Ørjan Hjelle 

Brygge B  Gordon Heng 

Brygge C Helge Kleven 

Brygge D  Svein Gunnar Alsvik 
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Brygge E  Frode Steinsland 

Brygge F  Tor Arne Tungland 

Brygge G  Vegar Larsen 

Ytre Molo  Ivar Ullestad 

 

Bryggeansvarlige bes konkret om å organisere en årlig dugnad på sine brygger for å få spylt 
bort grønske (veldig glatte brygger), og skrape pontongene for blåskjell.  

 

Andre saker 

 

a. Tau Båtforenings synlighet i forhold til videre utvikling av Tauvågen 
Vi inngår i den planprosess Strand Kommune nå har igangsatt, med oppstart i 2019. 

Ingen møter avholdt foreløpig. 

 

b. Gjestehavn 
Gjestehavn-innbetalingene fra båter og bobiler har steget fra ca kr 183.000,- i 2017, til 

ca kr 248.000.- i 2018, hvilket igjen er ny rekord (ca 35 % økning fra i fjor). I tillegg 

kommer fortsatt mye positiv respons på god service. 

Bobilparkeringen er vellykket og utgjør et stadig større bidrag til økonomien. 

 

 

c. Taksering/Eiendomsskatt 
Det vil bli gitt en orientering om taksering av Tau Båtforening sitt anlegg og 

bygninger, og spørsmålet om mulig eiendomsskatt.  

 

d. Bølgedemping utenfor søndre havn 
Denne saken er lagt bort fordi kommunen nekter oss å gjøre tiltak i sjøområdet sør for 

søndre innseiling. Tiltak i selve innseilingen vil ikke bli vurdert nærmere nå, men kan 

tas opp igjen til vurdering på et senere tidspunkt, avhengig av foreningens 

prioriteringer og økonomisk handlingsrom. 
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e. Rabattavtale med Fargerike Andersen & Harestad 
 

Fortsatt gyldig generell rabattavtale for båtforeningens medlemmer med Fargerike 

Andersen & Harestad (butikk i Taugården 2). 

Avtalen innebærer: 

● 20 % rabatt på alle båtprodukter 
● 10 % rabatt på alle andre varer i butikken (gjelder ikke tilbudsvarer og 

kampanjepriser) 
● 20 % rabatt på solskjerming 

 

Alle kjøp må betales i butikken av den enkelte. Medlemmene må henvise til 
kundenummer 10280 for å aktivere rabattene. 

Avtalen har varighet ut 2019, og skal evalueres før dette tidspunktet. 

Tau Båtforening takker Fargerike Andersen & Harestad for avtalen, og oppfordrer 
våre medlemmer til å bruke den aktivt. 

 

Orienteringssak - passivt medlemskap 

Styret vil igjen påminne og orientere om at passivt medlemskap i Tau Båtforening ikke 
medfører at man opparbeider ansiennitet i forhold til tildeling av båtplass. 

 

Styret vil takke medlemmene for innsats og samarbeid i 2018 og ønsker alle en fin 
båtsesong i 2019. 

 

 

STYRET 


