Årsmelding for 2019
Styret har hatt disse medlemmene:
Leder:

Morten A. Torgersen

Nestleder:

Karl Jøssang

Økonomiansvarlig:

Ellen Breivik

Sekretær:

Leif Nieuwejaar

Havnesjef:

Frode Steinsland

Styremedlem:

John Magne Fjelde

Styremedlem:

Odd Jan Jøssang

Varamedlem:

Sjurd Dalen Apelseth

Varamedlem:

Ivar Ullestad

Varamedlem:

Arve Wathne

Valgkomite: Sven Terje Haugvaldstad, Frode Idsøe

Revisor: Jim Morten Sersch/RevisjonRyfylke AS.
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Bryggeansvarlige i 2019
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. 31/12-2019 er 384. Medlemsmassen er som vanlig i noe bevegelse. Vi
har fått 14 nye medlemmer og 12 avganger av medlemmer i løpet av året.
Vi har 339 båtplasser.
3 tildelte båtplasser ila 2019. 3 ledige båtplasser pr 02.02.2020 (foruten de som er ledige
langs krankai, holder disse igjen pga evt oppgradering og bortfall av disse plasser ved
krankai prosjekt.
Lagt ned betydelig innsats i utleie av båtplasser ila 2019. Utleie inntekt økt med 45% mot
2018.
27 personer på venteliste. 6 personer på ønskeliste for bytte av plass. 2 personer på
venteliste for bodplass.

Styrets aktivitet i 2019 (mellom årsmøtet 2019 og årsmøtet 2020)
Styret har hatt 7 styremøter og behandlet 41 saker. Vi hadde i tillegg et ekstraordinært møte i
Tau Båthavn den 25.juni med Strand kommune og TS Maskin om disponering av mulig
Rogfast-masse og annen tilgjengelig steinmasse som fylling ved evt utvidelse av Tau
Båthavn.
I tillegg behandles et betydelig antall saker og avklaringer på e-post og telefon, utenom
styremøtene.
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Økonomi
Vedlagt regnskap for 2019 viser at båtforeningen har et årsresultat på kr 391.172 i pluss.
Inntekt og resultat dette året er svært godt sammenlignet med fjordåret. I 2018 hadde vi et
overskudd på kr. 125.999.
Kontantstrømmen er god. Grunnlaget for dette er en jevn og god inntekt. Vedlikeholdet
holdes oppe på et godt nivå og vi har hatt god kontroll over de faste løpende utgiftene.
Den gode kontantstrømmen gir oss mulighet til å kunne ta oss av vedlikeholdsoppgaver og
se fremover på forbedringer i havna.
I mai 2019 betalte vi vårt siste avdrag på vårt lån i SR-Bank1. Ingen nye investeringer er
registrert i 2019. Enkelte større utgifter er ført på faste utgifter/vedlikehold.
Godkjent regnskap og revisjonsberetning blir lagt frem på årsmøtet.

Vedtektsendringer
Det foreslås ingen vedtektsendringer.

Prisendringer
Styret foreslår følgende pris/avgiftsendringer i år:
•

Det innføres et «skoftegebyr» på kr 700,-

Begrunnelsen er at styret trenger et konkret virkemiddel for å kunne gjennomføre nødvendig
oppgradering og vedlikehold ved bidrag av dugnad blant medlemmene. Sett på lengre sikt
har vi ikke økonomisk kapasitet til å leie inn eksterne folk til all oppgradering og alt vedlikehold. Vi trenger generelt å styrke vedlikeholdet.
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 2019:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vi har montert 80 m med skjørt på molo (noe gjenstående arbeid som egeninnsats
ytterst på molo)
Påbegynt montering av grating-rister i glassfiberarmert plast (GRP)
Skiftet tre defekte kamera og to strømsøyler
Monternt led-lys i innseiling søndre havn
Ny oppmerking for parkering i båthavna
Kjøpt inn taljer for å lette buksering av brygger mv.
Har testet påføring av et konkret kjemikalie for å fjerne grønske fra tre-dekke på
brygger, vi er ikke fornøyd med resultatet
Ny tørketrommel i servicebygg etter hærverk, samt nytt toalett og annet utstyr i
servicebygg

Ellers vanlig vedlikehold og utskifting av foreldet/utslitt utstyr.

Planer for 2020
●

Utvide opplagsplass i nordre havn, forberede til ny løfte-løsning (se egen sak under)

●

skifte fortøyninger etter behov

●

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

●

Montere innkjøpt brannslange/trommel på servicebygg for å øke brannsikkerheten i
gjestehavna

●

generelt styrke vedlikeholdet, mer bruk av planlagt dugnadsinnsats

•

Fortsette å skifte ut tre-dekke med GRP-grating på brygger

•

Fortsatt innsats for å fjerne grønske fra tre-dekke, nytt og sterkere kjemikalie tas i
bruk sammen med andre aktuelle tiltak

●

Vedlikeholde båthavnen på et godt kvalitetsnivå

Bryggeansvarlige bes konkret om å organisere en årlig dugnad på sine brygger for å skrape
pontongene for blåskjell og annet nødvendig vedlikehold.
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Beslutningssak
Styret ønsker å utvide eksisterende opplagsplass i nordre havn/krankai for å møte
eksisterende og kommende behov for økt opplagsplass, løftekapasitet og miljøkrav ifm
oppsamling av bunnstoffrester etter båtpuss.
Prosjekt fase 1 (utvidelse av opplagsplass) og fase 2 (ny løfteløsning) samt finansieringsplan
inkl låneopptak vil bli presentert på årsmøtet. Se skisse under:

5

Orienteringssaker
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.
Fortsatt ingen møter avholdt foreløpig.

b. Gjestehavn – status og ny betalingsløsning
Gjestehavn-innbetalingene fra båter og bobiler er også for 2019 på er høyt nivå.
Innbetalt beløp for 2019 er kr 243.177,- . I tillegg kommer mye positiv respons på god
service. Bobilparkeringen står for hovedinntekten fra gjestehavnen og utgjør et stort
bidrag til økonomien.
Vår havnevert ønsker å trappe ned, og vi jobber derfor med løsninger for å iverta
denne rollen videre på best mulig måte:
•

Betalingsautomat monteres og settes i drift i god tid før høysesongen, løsning fra
NorTronic AS er valgt (NorBill 7000 P-automat)

•

Det utarbeides instruks og løsning for havnevert/tilsyns-rolle, mest sannsynlig delt
på flere personer. I utgangspunktet vil vi bruke folk vi allerede har engasjert til
annet arbeid.

c.

Taksering/Eiendomsskatt
Tau Båtforening sitt anlegg og bygninger fikk fritak for eiendomsskatt etter klage fra
Tau Båtforening. Saken ble behandlet i Strand kommunestyre i møte 28.08.19.

d. Nedskriving - boder
Det orienteres om innføring av nedskriving av verdi på redskapsboder iht den avtale
som ble inngått med innehaverene. Nærmere orientering vil bli gitt på årsmøtet.

e. Rabattavtale med Fargerike Andersen & Harestad
Avtalen har varighet ut 2019, og skal nå evalueres.

f.

Overskudd etter Familiedag i 2014
Etter årsmøtevedtak i 2019 er dette beløpet (kr 15 .866,-) overført til Stiftelsen Idsal.
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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 2019 og ønsker alle en fin
båtsesong i 2020.

STYRET
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