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Side 1 

 

Epost: breivika.bathavn@gmail.com 

 

Web-side: www.breivikabathavn.org 

Referat fra 

årsmøte i Breivika båthavn 

2009 

Møtt 26 medlemmer inkl. 4 fra styret. 

 

1. Godkjenning av innkalling 

Godkjent 

2. Valg av møteleder og referent 

Johan Petter Thue enstemmig valgt 

3. To personer velges til å skrive under protokollen 

Vidar Grønnevik og Helge Kristiansen ble valgt 

4. Årsmelding 

 

Styret har bestått av: 

 

Formann:   Johan Petter Thue  

Materialforvalter:  Sølve Helle 

Bryggesjef:  Asbjørn Faye 

Kasserer:  Knut Skorpen 

Sekretær:  Sture Thorgaard 

 

Vara:   Edvin Hillersøy, Arve Furesund 

 

Det har vært avholdt 6 styremøter hvor mye av tiden har vært brukt på bytting av 

plasser og salg av ledige plasser, utvidelse av antall båtplasser, bølgebryter og 

vedlikehold. 

Endelig løyve til brygge 3 på nordsida ble gitt. Brygga er no gjort ferdig med 

unntak av noe støyping ved tilkomsten. 

Litt mer detaljert har det vært litt fram og tilbake om utvidelse av 

parkeringsarealet innerts i Breivika og eventuell ny regulering. Naboeiendommen 

har nå omregulert det opprinnelige uten at det medfører noe for oss. 

Bølgedemper lagt ut. Mer lys er montert både på sørsida og på nordsida i 

forbindelse med ny brygge. Lekkasje i en vannledning er ikke funnet, og vi må ha 

dykker for å finne feilen. 

Flere båter har blitt tilgriset med sot fra Bauge trevare. Det er lovet rettet av 

Bauge. Se mer detaljer under egen sak. 

Bygging av klubbhus er diskutert. Henviser til egen sak. 
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Formann og materialforvalter orienterte mere detaljert. 

Årsmøtet: Enst. vedtatt 

5. Regnskap 

 

Se eget bilag som er utlevert. 

Regnskapet ble godt igjennom med et overskudd på ca. 600.000 som i det alt 

vesentlige er inntekter ved salg av båtplasser i ny brygge. 

Årsmøtet: Enst. Vedtatt. 

6. Fastsettelse av kontingent for 2009 

 

Styre forslår uendret kontingent, 500 kr. som i fjor. Dugnad i år foreslås til 3 

timer og 150 kr. i avgift pr. time for dugnad som ikke er utført. 

Enst. Vedtatt. 

7. Utleiepriser 

 

Styret forslår uendret priser fra i fjor for utleieplasser. Men det lages en ny 

kontrakt som gjør det lettere og inndrive pengene. Den nye kontrakten trer i kraft 

fra 1. April 2009. 

Vedtektene $4 pkt. 4 siste setning endres: Ikke tillatt å leie ut mer enn 1 plass. 

Årsmøtet: Enst. Vedtatt. 

8. Pris på båtplassene 

 

Etter vedtak på årsmøte i fjor reguleres prisene som følger: 

Størrelse Ny pris 

2,5 x 6 36 800 

3 x 6 39 900 

3,5 x 6 41 700 

3,5 x 7 42 300 

3 x 8 41 500 

3,5 x 8  44 900 

4 x 8 47 500 

4,5 x 8 50 800 

4,5 x 8/10 54 600 

 

Styret vurderer hva skal gjøres neste år.  

Årsmøtet: Enst. Vedtatt. 

9. Budsjett for 2009 

 

Se eget skriv om budsjettforslag. 

Nytt klubbhus endres ramma fra 70.000 til 300.000 

Enst. Vedtatt. 
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10. Valg 

 

Valgnemnda legger fram forslaget på årsmøte. 

Følgende er på valg: 

 

Formann:   Johan Petter Thue (på valg) (gjenvalgt) 

Materialforvalter:  Sølve Helle (på valg) Vidar Solvang valgt 

Bryggesjef:  Asbjørn Faye (ikke på valg) 

Kasserer:  Knut Skorpen (ikke på valg). Har trukket seg pga 

helsemessige grunner og Einar Magnar Jacobsen ble valgt for 1 år 

Sekretær:  Sture Thorgaard (ikke på valg) 

 

Vara:   Edvin Hillersøy (på valg)(gjennvalgt), Arve Furesund (på 

valg). Gunnleif Hollevik valgt 

Revisor:  Einar Jakobsen (ikke på valg), men da han overtar som 

kasserer, ble Vidar Grønnevik valgt for 1 år 

 

11.  Innkomne forslag 

A. Punktene 1, 2 og 3 settes inn i vedtektene som de 3 første punktene under 

innhold i årsmøte. 

 

Årsmøtet: Vedtatt 

B. Forslag fra John Reksten og Kjell-Atle Reksten: 

Vi mener det også er behov for dei som  ikkje har kjøpt naust med kaifront, å 

kunne ha anledning å legge til ei kai for å ta om bord varer, etc., som vanskelig 

kan tas om bord fra flytebrygge/utliggere. 

Vi som har venner og familie ute i øyane savner også en kaiplass der gjester kan 

legge til når dei kommer på besøk med båt. 

Vårt forslag er at det lages til en skikkelig kaifront på vestsiden av fyllingen nord 

for naustene.  

For eksempel at det som er nede i sjøen støpes, og det som normalt er over 

flomålet lages av treverk for å unngå makk. 

Det er mange måter å gjøre dette på, kan også lages av stolper og treverk. 

 

Styrets kommentar: Vi har i dag rikelig med plasser for å legge til båt, langs med 

bodene og ved enden av utleiebryggene. Når det gjelder plass for båter til ligge 

for f.eks ved besøk, har det ikke vært diskutert om vi skal begynne med 

gjestebryggevirksomhet. Slike henvises til gjestebryggen inne i byen. 

Årsmøtet: Insendt forslag ble ikke vedtatt. 

 

C. Forslag fra Kjell-Atle Reksten: 

Viser til tidligere ubesvarte e-poster fra meg med vedlagte bilder ang røk/sot fra 

Bauge Trevare som griser til båtene våre. Den siste ble sendt 2.12.2008. 
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Viser også til telefonsamtale med formann Thue i samme tidsrom. 

Ønsker status på klager fra styret i Breivika Båthavn til Bauge Trevare om at dette 

må stoppes. Dette problemet må diskuteres seriøst på årsmøtet. 

 

Styrets forslag: 

Saken er behandlet på styremøte 21. Januar 2009. Formann har hatt flere 

samtaler med Bauge og saken som har lovet å rette saken. Formannen var senest 

i kontakt med Bauge den 30. Januar hvor de var klar over problemet og lovet å 

rette det. Båthavna er ikke direkte berørt av forurensingen, slik at det beste ville 

være at den som er direkte berørt, sender klage til Bauge for å få rengjort båten 

(to stykker har allerede fått båten rengjort), og til kommunen som er den instans 

som håndhever forurensingsloven. 

Styret anser no saken for løst, da Bauge opplyser at feilen er funnet. 

Det ser ikke ut til at saken enda ikke er løst da det er oppdaget utslipp etter 

styremøtet.  

Årsmøtet: Styret pålegges å følge opp saken videre. 

 

D. Utleieplasser 

Ny kontrakter skrives med alle leietakerne.  Av nytt kan nevnes at plassene ikke 

kan framleies. Dessuten er det langt strengere krav hvis leie ikke betales. 

 

Årsmøtet: Enst. vedtatt 

 

E. Regler for innkreving av kontingent, dugnadstimer, strøm o.l. 

Blir ikke utestående fordringer betalt innen 14 dager etter skriftlig påkrav har 

funnet sted på eller etter fastsatt forfall, vedtar medlemmet tvangsfravikelse uten 

søksmål etter § 13-2, 3. ledd pkt. a. i tvangsfullbyrdelsesloven. Medlemsskapet i 

båthavna anses da for opphørt. Blir ikke båten flyttet etter dette, vedtas 

tvangsfravikelse uten søksmål etter § 13-2, 3. ledd pkt. b. Alle kostnader 

forbundet med inndrivelse av pengene samt tvangsfravikelse som følge av 

manglende betaling, dekkes av medlemmet i tillegg til skyldig leie med påløpne 

renter. Disse utgiftene kan trekkes fra inntekten ved salg av båtplassen. 

 

Årsmøtet : Enst. vedtatt og innføres som  $4 underpunkt 14. I vedtektene 

F. Endring av $1 i vedtektene: 

Punktet ”Styrets medlemmer slipper . . .” Endres til: Styrets medlemmer slipper å 

betale kontingent og utføre dugnad i valgperioden inklusive årsmøteåret og får i 

tillegg en godtgjørelse pr. år på kr. 1000. Kasserer får utbetalt kr. 4000 pr. år. 

+pluss 1000 kr. til dekning av telefon og løpende utgifter. 

Årsmøtet: Enst. vedtatt 

G. Endring av $9 pkt. 4 

Rettes til: Tildeling av ledig båtplass til ikke medlemmer skjer etter annonsering 
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og etterfølgende loddtrekning hvis flere interesserte. 

Årsmøtet: Vedtatt mot 2 stemmer 

H. Internett 

Båthavna oppretter Internettside hvor slike ting som vedtekter, priser, 

utleievilkår, bytting, framleie, utleie. Sture demonstrer. 

 

Årsmøte: Enst. vedtatt 

I. Kommunikasjon med medlemmene: 

Kommunikasjon med medlemmene foregår pr. e-post. De som ikke har epost må 

spesifikt melde fra om dette til sekretær. Med andre ord, de som ikke har meldt 

fra om epost eller ikke har meldt fra om at de må få post i brevs form vil ikke få 

tilsendt informasjon. 

 

Årsmøtet: Enst. vedtatt og gjelder fra etter utsending av referat fra dette 

årsmøte. 

J. Bygging av klubbhus 

Sølve orienterer om vi skal bygge klubbhus. 

Vedtak: Årsmøtet gir styret fullmakt om å bygge klubbhus innenfor rammen av 

300.000. 

Årsmøtet: Vedtatt med stort flertall. 

K. Dugnad. 

 

Dugnad blir utført onsdagene i uke 34, 35, 36 og 37. Det vil også bli behov for litt 

dugnad før sommerferien. 

Bryggesjef og materialforvalter orinterte om oppgaver framover. 

Årsmøtet: Enst. vedtatt 

 

Florø 24. Mars 2009 

Referent: 

 

 

Sture Thorgaard (sign.) 

 

 

 

 

Vidar Grønnevik (sign.)      Helge Kristiansen(sign.) 


