Årsmelding for 2017
Styret har hatt disse medlemmene:
Leder:

Morten A. Torgersen

Nestleder:

Karl Jøssang

Økonomiansvarlig:

Ellen Breivik

Sekretær:

Leif Nieuwejaar

Havnesjef:

Arve Wathne

Styremedlem:

Jan Ove Bjørheim

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 2017
Brygge A,

Sigve Stuvik

Brygge B

Gordon Heng

Brygge C

Helge Kleven

Brygge D

Svein Gunnar Alsvik

Brygge E

Tore Ness

Brygge F

Tor Arne Tungland

Brygge G

Jarle Johannessen

Ytre Molo

Ivar Ullestad

Medlemstall og båtplasser
Antall medlemmer pr. 31/12-2017 er 385. Medlemsmassen er i noe bevegelse. Vi har fått 15
nye medlemmer og 21 avganger av medlemmer i løpet av året (i tillegg 6 avg. korr. fra 2016).
Vi har 339 båtplasser.
Det er tildelt 8 plasser i løpet av 2017, og det er nå 24 personer på venteliste.
Det er til enhver tid utleie av plasser både sommer og vinter.

Styrets aktivitet i 2017 (mellom årsmøtet 2017 og årsmøtet 2018)
Styret har hatt 6 styremøter og behandlet 39 saker. I tillegg behandles et betydelig antall
saker og avklaringer på e-post og telefon, utenom styremøtene.

Økonomi
Vedlagt regnskap for 2017 viser at båtforeningen har et årsresultat på kr 8.500,- i minus. Det
siste året er resultatmessig er dårligere enn 2016 hvor vi hadde et overskudd på kr.
210.000,-. Dette skyldes i hovedsak noe lavere driftsinntekter og økt vedlikehold og
investeringer.
Kontantstrømmen er fremdeles god. Grunnlaget for dette er en jevnt god inntekt og en god
kontroll over de faste løpende utgiftene. Den gode kontantstrømmen gir oss fremdeles
mulighet til å kunne ta oss av store vedlikeholdsutgifter og se på fremtidige forbedringer i
havna.
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I 2017 har vi som planlagt, investert stort i plastring, muring og støping på vår molo/kai. Dette
krevdes for å kunne være noe tryggere i møte med storm og ekstremvær fremover. I tillegg
kommer investering av nybygg ved krankai, utstyr klubbhus og høytrykksspyler, som samlet
for 2017 gir en investering på kr 934.000,- .
Godkjent regnskap og revisjonsberetning blir lagt frem på årsmøtet.

Vedtektsendringer/prisendringer
Det foreslås ingen vedtektsendringer i år.
Styret foreslår ingen pris/avgiftsendringer i år.

Innkomne forslag fra medlemmene
Det er ikke innkommet forslag fra medlemmene.

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.
Også i 2017 har det vært stor aktivitet, med flere omfattende utbedringer og reparasjoner av
kailinjer, murkanter, og elektriske kabelstrekk.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Det er skiftet flere fortøyninger på flytebrygger i søre havn
Lagt ut 7 nye steiner med nye fortøyninger og lodd i nordre havn
Vi er ferdige med plastring på molo som ble et bra resultat
Vi har montert 70 m med skjørt på 2 pirer ute ved molo (skal og fortsette ut over molo
i 18)
Utskifting av kabling på C-brygga
Det er bestilt grating-rister i glassfiberarmert plast (GRP) som skal prøves ut på
flytebrygger (utføres våren 18)
Det er etablert tak over spilloljetank ved kran som. Høytrykkspylere står også her på
sommerstid
Maling av redskapsboder, klubbhus, brakke og strømskap, og vedlikehold av
grøntområder
Betydelig opprydding på opplagsplassen

Redningsstiger er nå ferdig montert.
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Ellers vanlig vedlikehold og utskifting av foreldet/utslitt utstyr.

Planer for 2018
●
●
●
●
●

skifte fortøyninger etter behov
bølgedemping søndre havn: fortsette vurdering av ulike løsninger og
gjennomførbarhet av disse
fortsette å montere skjørt utover molo, inkl egeninnsats fra dem som omfattes
fortsette vurderinger rundt slipping av større båter
generelt vedlikeholde båthavnen på et godt kvalitetsnivå

Nye bryggeansvarlige for 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

Vegard Larsen

Ytre Molo

Ivar Ullestad

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

a. Tau Båtforenings synlighet i forhold til videre utvikling av Tauvågen
Ved forrige årsmøte ble det orientert om følgende:
Jfr den siste tids debatt om videre bruk av Tauvågen etter 2019, har styret hatt en
diskusjon om hvilken posisjon vi bør innta.
Sentrale spørsmål diskutert i styret:
hvilken rolle ønsker vi å ha?
hvordan skal vi evt engasjere oss?
bør vi evt være tydeligere utad mht hva vi ønsker?
Styret ønsker å innta en mer aktiv og synlig rolle i offentlige debatten om fremtidig
bruk av Tauvågen, også i media.
Det ble den 28. januar 2018 sendt et brev til Strand kommune og Rogaland
Fylkeskommune om vårt innspill til regulering og disponering av Tauvågen
etter 2019. Se egen presentasjon som legges frem direkte på årsmøtet.
Brevet skal følges opp med en henvendelse til Strandbuen i 2018 hvor vi
presenterer vårt innspill.

b. Gjestehavn
Gjestehavn-innbetalingene fra båter og bobiler har steget fra ca kr 171.900,- i 2016,
til ca kr 183.000.- i 2017, hvilket igjen er ny rekord. I tillegg kommer fortsatt mye
positiv respons på god service.
Bobilparkeringen er vellykket og utgjør et stadig større bidrag til økonomien.

c. Bølgedemping utenfor søndre havn
Se egen presentasjon direkte på årsmøtet. Styret ber om fullmakt til å arbeide videre
med saken. Konklusjon og eventulle konkrete prosjektforslag legges frem til neste
årsmøte.
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d. Støtte til Ryfylke Friluftsråd
Jfr vedtak på sist årsmøte ble det ved utgangen av april 2017 utbetalt kr
10.000,- til Ryfylke Friluftsråd (som et engangsbeløp).
Dette ble gitt som støtte til driften av Ryfylke Friluftsråd.

e. Påminnelse: rabattavtale for båtforeningens medlemmer med Fargerike
Andersen & Harestad
Det er inngått en 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 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 2017 og ønsker alle en fin
båtsesong i 2018.

STYRET
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