
ÅRSBERETNING 2017 
ØRNES BÅTFORENING. Org.nr. 982 451 930 

Årsmøtet onsdag 14. februar 2018 på den Lille café, Ørnes sentrum II 
 

1. Åpning           Vedtak 

 

Registrering av frammøtte        21 Medlemmer 

Godkjenning av innkalling og dagsorden      Godkjent 

 

2. Konstituering 

Valg av dirigent og sekretær: 

Forslag dirigent: Oddleiv Torsvik       Godkjent 

Forslag sekretær: Bjørn Tore Hansen       Godkjent 

 

Valg av protokollunderskrivere: 

Forslag nr. 1:  Tore Dybvik        Godkjent  

Forslag nr. 2:  Tor Griegel        Godkjent  

 

3. Beretning – Regnskap 

 

                                    

 

 

Medlemstallet vårt per 31.12.2017 er 268 stk. 

 

Styrets sammensetning etter årsmøtet 16. februar 2017: 

Leder:    Leif Karl Gunnarsen 

Nestleder:   Leif Arne Krogh 

Kasserer:   Inger Lise Myrvang 

Sekretær:   Bjørn Tore Hansen 

Havneleder/St.medl.:  Hugo Hansen 

Husleder/St.medl.:  Einar M Jensen 

Varamedlemmer:  Ulf Erik Tidemann 

   Stein Henriksen 

 

Regnskapsfører: Odd Arne Berbusmel 

Revisorer:   Hallgrim Hansen og Einar Rosting 

 

Komitéer 

Havnekomite:   Hugo Hansen (leder), Ole Hansen, Helge Hamnevold og Jan Ivar Slettbakk. 

Huskomite:   Einar M Jensen (leder), Rita Johannesen, June Asp og Thorbjørn Gjerseth 

Valgkomite:   Sven Asp (leder), Torstein Wenberg og Ståle Dybvik 

ØRNES BÅTFORENING BLE STIFTET 8. NOVEMBER 1964. FORENINGEN HAR SIDEN 19.02.68 

VÆRT MEDLEM I KNBF, OG ER GJENNOM DETTE MEDLEM I KNBF-REGION NORDLAND.                                                           

   MMMMMM 
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Årsberetning fra styret 

 

Styret har i 2017 avviklet 9 styremøter, behandlet 38 saker og 45 referatsaker. 

Styret har i løpet av året hatt møte med Meløy kommune, Nordlandssykehuset og Angell advokatfirma og 

KNBF’s advokat Nils E. Tangedal. 

Foreningen har utleieavtale med Per Einar Nørstebø og Hæhre Entreprenør. Disse to avtalene gir oss en 

inntekt på 40 000,- pr år. 

Ørnes Båtforening har vært representert ved KNBF Nordlands årsmøte med leder Leif Gunnarsen og Oddleif 

Torsvik. Svein Fredriksen fra ØBF er leder av KNBF Nordland. 

 

Året 2017 

Grunneier Fredrik Finne har i 2016 fått satt en takst for havgrunnen Ørnes småbåthavn er anlagt på. Med 

utgangspunkt i denne taksten, ønsket han å selge grunnen til Ørnes båtforening for rundt 1 000 000 kroner. 

Det skulle i ettertid vise seg at taksten er satt på feil grunnlag, da Ørnes båtforening har en juridisk 

bindende avtale med grunneier på feste av tomt frem til 2083 med en årlig leie på 1 krone. Da vi ikke viste 

interesse for å kjøpe, ble vi på vegne av grunneier, forespeilet en betydelig økning i årlig leie av Angell 

Advokat firma. Som medlem av KNBF, benyttet vi oss av fri juridisk veiledning, og fikk hjelp av forbundets 

båtadvokat, Nils E. Tangedal, til å formulere et svar til Angell Advokat firma. Det skulle da vise seg at kravet 

fra Angell advokat firma var helt grunnløst og ikke hjemlet i forskrift. Slik saken står i dag, forholder vi oss til 

den leieavtalen son ble inngått i 1993. Men det er ønskelig å få tatt en egen vurdering av eiendommens 

verdi for å kunne vurdere et eventuelt tilbud om kjøp til grunneier. 

Vi har fått flott omtale av vår gjestehavn, og den blir brukt av båter både fra Norge og utlandet. Vi har et 

godt samarbeid med Trivselspatruljen om bruk av vårt klubbhus og uteområde. Det er bra at et slikt anlegg 

blir brukt. Klubbhuset er hyppig utleid, og det gir en flott tilvekst økonomisk. 

Når det gjelder aktiviteter i Havne- og Huskomitéen viser jeg til deres egne årsberetninger. Det har vært et 

høyt aktivitetsnivå og mange har lagt ned mange dugnadstimer i havna. 
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Renovering / oppgradering brygge 2. 

Brygge 2 er blitt oppgradert og renovert. 

Det har vært et økonomisk utfordring 

for foreningen. Mange medlemmer 

jobbet mange dugnadstimer på brygge 

2. I dag fremstår den som ny, og det er 

en estetisk nytelse å se hvor flott den 

ble. 

 

 

Båtmessa 

Båtmessa i 2017 ble en fin salgsmesse og det ble solgt mange båter. Vi ser at det blir vanskeligere og 

vanskeligere å få folk på dugnad. En slik messe krever forarbeid, gjennomføring og etterarbeid. Fjorårets 

messe gav en netto avkastning på om lag 80 000 kroner. Grunnen til at avkastningen ble mindre enn året 

før, var at vi hadde mer utgifter både til arrangementansvarlig, innleie av vakter og at det ble solgt færre 

billetter.  

Om det blir båt- og fritidsmesse i 2018, er enda ikke avklart. 

Avslutningsvis, vil vi takke Bjørn-Tore Hansen for den jobben han har gjort for Ørnes båtforening som 

sekretær i styret. Bjørn-Tore har ført foreningens aktiva på en svært tilfredsstillende måte siden han ble 

valgt inn i styret i 2013. Vi håper vi fortsatt kan få bruke hans kompetanse om vi skulle spørre om hjelp ved 

en senere anledning.  

For Ørnes Båtforening 

Leder Leif Gunnarsen 
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Bilder fra Båt- og fritidsmessa 2017 

 

 

 

Årsberetning fra huskomitéen 

Medlemmer: Einar Jensen (Leder), June Asp, Torbjørn Gjerseth og Rita Johannessen. 

Hus komitéen har i 2017 hatt ett forholdsvis rolig år, vi hadde mange planer, men her må nok været 

i sommer ta en god del av skylden for at ikke så mye av dette ble utført. 

Det ble satt opp vaktliste fra og med 9. juni og til og med 13. august, dette ble 12 uker med 2 

personer hver uke, dette fungerte meget bra og alle de oppsatte gjorde en utmerket jobb. Huset 

framsto hele tiden som ryddig og rent, noe vi også fikk mye skryt av hos de som benyttet seg av 

huset i sommer. 

Vi vil derfor rette en stor takk til alle som bidro til at båtforeningen fikk denne rosen. 

Under årets båt- og fritidsmesse fikk hus komitéen, som tidligere år, ansvaret på festen for vakthold, 

billettsalg ved inngang, salg av mat/drikke, rydding og på søndag hjelpe til med nedrigging. Da hus 

komitéen etter tidligere år har gitt beskjed om at vi ved senere fester ikke ville stå ansvarlig for å 

skaffe vakter, ble vaktene i år innleid. Dette gjorde det betydelig enklere for oss å få medlemmer til 
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å stille opp som hjelp under festen. I ettertid ser vi at det godt kunne vært flere, det var også en del 

av arbeidet som ble gjort på denne fest som vi ser at ved en senere fest godt kan og bør gjøres 

annerledes. Dette er da også lagt fram under evalueringen. 

Hus komitéen vil derfor si at vår del av oppdraget på festen gikk meget bra. 

Det ble innkjøpt nye søppeldunker, som ble byttet med de som sto på promenaden ved båthuset, 

det ble også kjøpt 3 mindre som ble hengt opp i lysmaster nedover Moloveien, det kan se sånn ut 

at det har bedret seg og at det nå ikke er så mye søppel og spesielt papir som ligger omkring. 

Båthuset har også dette året vært utleid til kurs og private arrangementer, nå ved årsskiftet er det 

fortsatt en langtidsleie som gjør at det er utleid til kurs, 2 dager i uken helt til begynnelsen av april. 

Husleder Einar Jensen 

 

Årsberetning fra havnekomitéen  

Året 2017 har havnekomite`n bestått av følgende medlemmer. 

Leder:  Hugo Hansen, 

Medlem:  Ole Hansen 

Medlem: Helge Hamnevold. 

Medlem:  Jan Ivar Slettbakk 

Det har vært litt mindre aktivitet i 2017 en i 2016. Dette har noe med at undertegnede måtte prioritere 

studie i jobbsammenheng sommer, høst og begynnelse av vinteren 2017. 

Det ble avholdt 3 styremøter i havnekomiteen i 2017. 

Det har vert gjennomført 3 store dugnader. Den ene var arbeid rundt Båt- og fritidsmessa. Det andre var 

utskiftning av fortøyningsfestene på brygge 6 og 7. Her gjenstår montering av ekstra fortøyningsfeste på de 
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lengste fortøyningsbommer og gangbarer. Dette må monteres av hver enkelt som har båser her. Utstyret 

ligger i en palleramme ute på moloen. 

Det har vert utført utskiftninger av fortøyningsbommer og gangbare utriggere på hele brygge 2. 

Bryggelederen her, har i samarbeid med mange andre på brygga og andre medlemmer, utført en veldig god 

og stor dugnadsjobb. Utskiftningen ble utført på en rask og grei måte. Mange stilte opp på dugnaden her.  

Vår og høstklargjøring av havna har også gått smertefritt. 

På brygge 1 trodde vi at flytepontongen ved landgangen var punktert. Denne ble skiftet, men flyteevnen ble 

ikke så mye bedre. Det ser ut til at vi må legge ekstra pontonger under de gangbare utriggerne ved 

landgangen. Leverandøren av denne brygga (Ørstad Marin)  mener at de har pontonger som kan brukes. 

Alternativt kan vi få laget noen av plastrør som sveises sammen. Dette må prioriteres i 2018. Brygge 1 må 

også dras nærmere land pga. landgangen ligger helt på kanten av brygga ved fjæret sjø. 

På brygge 2 måtte det utskiftes og ettertrekkes bolter for sammenføyninger. En av skjøteplatene var 

dessuten falt av og måtte erstattes. 

På brygge 3 begynner altandekkeplankene som ligger på gangbarene å bli dårlig. Flyteevnnen på 

isoporklossene er også sterk redusert. Her må det vurderes når disse må skiftes. Brygga bør også 

impregneres. Dette gjelder også for de andre bryggene med tredekke. 

Våren 2017 ble det dykket på fortøyningsfestene på utsiden av brygge 7, samt et av festene mot øst. Alle 

festene som ble sjekket er i tilfredsstillende stand. Nylig er det også dykket på utleiebrygga ved Finnekaia. 

Her er det sjaklet om et nytt feste inn i lodd på fortøyningsfeste mot sør. Samme dag ble fyllingsbrygge, 

gjestebrygger og brygge 1 funnet tilfredsstillende. Det ble da også bestemt at fortøyningfestene til brygge 2 

og 4 skal sjekkes mer grundig. Her skal en del gamle trosser, kjetting og sjakler fjernes, før vi vurderer å 

legge ut flere fester.  

Noen medlemmer har skaffet seg ny og større båt. Disse har vi noe problemer med å få omplassert pga. for 

små båser. Det vil bli gjennomført noen flyttinger av plasser mellom de som har større båser en båten deres 

trenger. I første omgang går vi på de som har fremleid plassene over 2 år. 

Havnekomiteen oppfordrer folk som planlegger å bytte til større båt, om først å avklare om det er mulighet 

for dette. De kan risikere å ikke få plass i havna. 

Havnekomiteen vil i år jobbe med å få på plass en lagerbygning. Denne tenkes plassert ute på enden av den 

gamle moloen ved innseilingen til indre havn. Her tenker vi å få tak i en stålkonteiner som kan kles inn med 

bordkledning og tak.  

Ved inspeksjonsrunder på bryggene er det avdekket mange dårlige strekkavlastninger på 

fortøyningstauene. Noen har manglet helt. Det er båteiers ansvar at disse til en hver tid er ok. 

Veien ut på moloen må i år få nytt grusdekke. Det begynner å bli dårlig med det gamle grusdekket. På sikt 

burde denne veien blitt asfaltert. Ser for meg at en begynnelse kunne være vei og parkeringsplass ved 

fergleiet. 

Havneleder Hugo Hansen 
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Fra renovering av brygge 2 i april 2018 
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Årsberetning fra havna  

Ørnes småbåthavn består av ca. 500 meter molo og flytende anlegg i form av brygger og utriggere. 

 

I havna er det totalt 7 brygger med følgende antall plasser: 

Indre havn: 

- Brygge 1, 48 meter: 29 plasser 

- Brygge 2, 60 meter: 34 plasser 

- Brygge 3, 60 meter: 20 plasser 

- Brygge 4, 24 meter: 14 plasser 

- Brygge 5, 30 meter: 16 plasser 

Ytre havn: 

- Brygge 6, 80 meter: 43 plasser 

- Brygge 7, 125 meter: 28 plasser 

 

Totalt 427 bryggemeter og 184 faste helårsplasser. I tillegg 

er det om lag 12 litt små og ukurante plasser som leies ut 

til sommerplasser.  

 

 

I forbindelse med innløpet til indre havn, leier Ørnes båtforening ut en betongbrygge på 15 meter. Med 

liggeplass på begge sider er denne brygga på totalt 30 meter bryggeside. I indre havn ligger det også en 

gjestebrygge i kombinasjon med fyllingsbrygge. Gjestebrygga er på om lag 40 meter bryggeside i L-form. 

Her kan det ligge 3 – 7 båter, alt etter hvordan båtene stables / plasseres.  Det ligger også en gjestebrygge i 

ytre havn på 30 meter. Med båter på begge sider er det totalt 60 meter bryggeside på denne. 

 

            

Gjestebrygge ytre havn.    Gjestebrygge indre havn. 

I 2017 er det innløst 3 leieavtaler, solgt 8 og 5 har byttet plass. Per 31.12.2017 er følgende plasser ledig i 

Ørnes småbåthavn: 

- Plassnummer 402 (brygge 4), plassbredde 2,5 (utrigger kun på styrbord side). 

- Plassnummer 640 (brygge 6), plassbredde 3,7 (netto 3,2) 

- Plassnummer 701 (brygge 7), plassbredde 3,7 (netto 3,2) 
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Følgende er registrert på ønske om annen plass: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Følgende er registrert på venteliste: 

Hans Erik Sporsheim 

Jan Helge Lorentzen 

Roy Kristensen 

Roger Stormo 

Roy Arne Sandberg 

Bjørnar Breivik 

Torbjørn Bach 

Asgeir Vatndal Johnsen 
 

Nestleder Leif Arne Krogh 

 

   
 

   

Fredrik Finne JR 
Jorun Andreassen 
Liv Berit Øijord 
Tommy Olsen 
Trond Johannesen 
Einar Jensen 
Bård Øvrebø 
Dagfrid Slettevold 
Elly Lillevik 
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Regnskap 2017 
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Vedtak: 

Beretninger vedtas godkjent. Regnskap vedtas godkjent med forbehold om merknader av vesentlig 

betydning fra revisor. 
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4. Fastsetting av kontingent og Gebyrer for 2019 

 

PRISER 2018      

        
KLUBBHUS        
Leie til kurs og møter på dag- og kveldstid:   500,-  
Leie til private arrangement, medlemspris:   500,- Per 24 t. 

Leie til private arrangement, ikke medlemmer:   1000,- Per 24 t. 

Leiepris telt:     1800,- Per 24 t. 

Leiepris telt:     3000,- Per helg. 

        
INNSKUDD FOR LEIE AV PLASS I SMÅBÅTHAVNA: Plassbredde fra senter-senter på utrigger 

 0 - 2,99 m.   35 000,-  

 3,00 m. - 3,49 m.   45 000,-  

 3,50 m. - 3,99 m.   55 000,-  

 4,00 m. - 4,49 m.   65 000,-  

 4,50 m. - 4,99 m.   75 000,-  

 5,00 m. - 5,49 m.   85 000,-  

        
Plasser med bare gangbar utrigger eller fortøyningsbom, betaler minste innskudd.  

        
LEIE AV PLASS I SMÅBÅTHAVNA: Plassbredde regnes fra senter – senter på utrigger.  

 0 - 2,99 m.   3 500,- Per år. 

 3,00 m. - 3,49 m.   4 000,- Per år. 

 3,50 m. - 3,99 m.   4 500,- Per år. 

 4,00 m. - 4,49 m.   5 000,- Per år. 

 4,50 m. - 4,99 m.   5 500,- Per år. 

 5,00 m. - 5,49 m.   6 000,- Per år. 

        

 Framleie / kortidsleie:   500,- Per mnd. 

 Gjestebryggeplass: 0 - 29 fot:  100,- Per døgn. 

   30 - 39 fot:  150,- Per døgn. 

   40 + fot:  200,- Per døgn. 

 Næringsleie    300,- Per døgn. 

 Strøm:     25,- Per døgn. 

        
GEBYRER:        

 Medlemskap, personlig medlem:   500,- Per år. 

 Purregebyr:     50,- Per faktura. 

 Administrasjonsgebyr ved framleie / kortidsleie:  100,- Per faktura. 
 

 

Styret foreslår å opprettholde dagens kontingent og gebyrer.  

 

Vedtak: 

Enstemmig vedtatt 
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5. Handlingsplan og budsjett 

Innspill fra årsmøtet på oppgaver som ønskes gjort i havna: videre oppgradering av indre havn, videreføring 

av brystvern på nymolo, skvettvern brygge7, asfalt på molo, strømsøyle brygge5. Disse aktivitetene vil 

styret ta stilling til.  
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Vedtak: 

Budsjett vedtas godkjent med forbehold om at andel Frøyskjær skal tas bort. 
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6. Innkomne forslag 

 

Utdeling av æresmedlemskap og innvilgelse av 1 års fri plassleie. 

Styret innstiller Meløy Energi som æresmedlem i Ørnes båtforening samt innvilgelse av ett års fri plassleie. 

 

Begrunnelse. 

Meløy Energi har gjennom mange år støttet Ørnes båtforening i sitt arbeid med drift, vedlikehold og 

utvikling av Ørnes småbåthavn. De har også gitt foreningen en betydelig støtte gjennom et vederlagsfritt 

bidrag med lån av utsyr og materiell. Vi nevner blant annet: 

- Lossing av 5 trailere da vi utvidet havna 

- Lagerplass for havnemateriell i utbyggingsperioden 

- Bistand med truck og kranbil under et betydelig antall dugnadsjobber 

Meløy Energi har i perioden også vært direkte sponsor av foreningen. 

 

Vedtak: 

Enstemmig vedtatt 

 

7. Valg – valgkomiteens forslag: 

 

 



Årsberetning 2017 / Årsmøte 2018 18 
 

 

 

Styret for Ørnes Båtforening i 2018 består av:  
 
Leder: Leif Karl Gunnarsen  
Nestleder: Leif Arne Krogh  
Kasserer: Inger Lise Myrvang  
Sekretær: Tommy Olsen 
Havneleder: Hugo Hansen  
Husleder: Einar Jensen  
 
Samtlige av de som foreslås gjenvalgt eller til nyvalg i ovenstående verv, har på forhånd blitt spurt og gitt sitt samtykke 
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Valg av to repr. til regionmøte KNBF Nordland:  
Valg av to personer/medlemmer til årsmøte i KNBF Nordland. Årsmøtet holdes på Fauske, Lørdag 24. 
februar 2018 kl. 12.00 Møtested: Klubbhuset, Fauske Båtforening.  
Forslag: Hugo Hansen og Inger Lise Myrvang. 
Vedtak: Enstemmig vedtatt 
 
Valg av repr. til Båttinget 2018:  
Båttinget arrangeres annen hvert år, og i år arrangeres det i Molde den 27-29 april 2018. Innkvartering er 
på Rica Seilet. 
Forslag: Leder Leif Karl Gunnarsen 
Vedtak: Enstemmig vedtatt 
 
 

8. Avslutning 

Leder Leif Karl Gunnarsen takker for oppmøtet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               Protokollunderskrifter: 

 

        

Tore Dybvik         Tor Griegel 

 

     Referent: Bjørn Tore Hansen 


