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ÅRSBERETNING 2019
ØRNES BÅTFORENING. Org.nr. 982 451 930 
Årsmøtet onsdag 12. februar 2020 på Ørnes hotell 
 
1. Åpning 	 	 	 	 	 	 	 
 
	    Registrering av frammøtte :25	 	 	 
	    Godkjenning av innkalling og dagsorden: Godkjent	
    Vedtekter om innkalling tas opp som egen sak på neste årsmøte.	(revideres)	 
 
 
2. Konstituering 
 
Valg av dirigent og sekretær: 
Forslag dirigent: Oddleiv Torsvik   Godkjent
Forslag sekretær: Tommy Olsen    Godkjent
 
Valg av protokollunderskrivere: 
	      Forslag nr. 1: Kyrre Mobakken Godkjent
	      Forslag nr. 2: Erling Voll Godkjent
 
 
3. Beretning – Regnskap 

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.
 
 
Medlemstallet vårt per 31.12.2019 er 273.
 
Styrets sammensetning etter årsmøtet 12. februar 2019: 

	Leder:   	 		Leif Karl Gunnarsen 
	Nestleder:  	               		Torbjørn Bach
	Kasserer:  	                		Wivian Pettersen  
	Sekretær:  	 		Tommy Olsen 
     Havneleder/St.medl.:		Hugo Hansen 
	Husleder/St.medl.:  	   	Einar M Jensen 
	 Varamedlemmer:          		Roger Stormo
	 	 	 		Stein Henriksen 
 
	
	
	Regnskapsfører: 	Meløy Økonomisenter 
	Revisorer:  	 	  Einar Rosting og Kjell Holdal 
 
Komitéer 

	Havnekomité: Hugo Hansen (leder), Helge Hamnevold, Jan Ivar Slettbakk og Torgeir Olaisen. 
Huskomite: Einar M Jensen (leder), Rita Johannesen, June Asp og Trond Johannesen  
Valgkomite: Sven Asp (leder), Torstein Wenberg og Ståle Dybvik 

 
Årsberetning fra styret 
 
Styret har i 2019 avviklet 9 styremøter, behandlet 27 saker og 34 referatsaker. Styret har i løpet av året hatt møte med Meløy kommune, telefonmøte med Nordlandssykehuset. Foreningen har utleieavtale med Per Einar Nørstebø og Hære Enteprenør. Disse to avtalene gir oss en inntekt på 40.000,- pr år. Ørnes Båtforening har vært representert ved KNBF Nordlands årsmøte på Fauske med Torbjørn Bach og Hugo Hansen. 
ØBF har to representanter i KNBF Nordland.
Hugo Hansen leder av valgkomité. 
Svein Fredriksen Vararepresentant for styret, han er også medlem av vedtekt komiteen i  KNBF.

 
 
Året 2019
Foreningen har ikke lagt opp til noe stor aktivitet i det året som har gått. Dette har de fleste medlemmene satt pris på. Vi ser fortsatt at det er en fast gjeng som møter på dugnad. Båtforeninga har også vært i telefonmøtemøte med Nordlandssykehuset for å komme frem til en avtale for ilandføring av pasienter. Vi ble ikke enige om pris. Sykehuset ønsker å legge antall ganger som grunnlag for betaling. Sykehuset bruker ikke båt til syketransport, Ambulansebåten blir brukt av den kommunale legetjenesten for å transportere legen ut til øyene ved akutte utkalling. Foreningen må få veien brøytet slik at det er mulig å komme ut til den ytterste brygga. I tillegg må foreningen få satt opp et godkjent og låsbart strømskap.
 
Båtmessa 
Båtmessa 2019 ble en salgsmesse med båter. Datoen var sammenfallende med ny file_2.jpg
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redningsskøyte i Bodø. Lokale bedrifter hadde ikke muligheter til å stille 

opp.  Det ble åpen cafe` med Meløy fotball klubb gutter 16 år. De fikk et lite overskudd.  Hansen og Co som var her med 20 båter hadde et krav 


om at det måtte være café som trakk publikum ut. I tillegg var båthuset i bruk av Trivselspatruljen. Eliasbåten var på plass til stor glede for de yngste.
Fest ble det ikke i 2019. Den ble tilbudt Ørnes Vel og de arrangerte den i lokalene til Kulturfabrikken.
 
Om det blir båt- og fritidsmesse i 2020 er opp til årsmøtet. Takk til Trivselspatruljen 8150 som vi samarbeider med. Dere er med på å være gode ambassadører for oss. Avslutningsvis vil jeg takke Wivian Pettersen for den jobben hun har gjort i styret. 

Årsmøte har et ønske om at styre skal sjekke om det er mulighet for å få avvikle
Båtmesse i 2020 med fest.



Årsberetning 2019, fra huskomitéen 
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Huskomitéen i Ørnes Båtforening har i 2019 bestått av følgende medlemmer: Einar Jensen (Leder), June Asp, Trond Johannessen og Rita Johannessen. 

Huskomitéen har i 2019 hatt 4 komité møter, hvor diverse saker ang. huset har vært tatt opp. Skiftning av vindusbord og bordkledning i sørveggen er ikke blitt utført, dette må gjøres i 2020.

Det ble satt opp en vaktliste fra og med 7. juni og til og med 15. august, dette ble 10 uker med 2 personer hver uke. På grunn av en misforståelse ble vaktlisten sendt ut alt for seint, dette resulterte i at de som skulle begynne de første ukene ikke fikk vite om det før vakten allerede var startet, det var også senere i perioden noen som ikke ville gå vakter og heller ikke skaffe vikar. De som har gått vakter har gjort en utmerket jobb. Huset framsto hele tiden som ryddig og rent, noe vi også denne sommer fikk mye skryt av hos de som benyttet seg av huset.
Båthuset har i 2019 vært lite utleid, bare noen få private arrangementer, teltet har vært utleid ved 2 anledninger.

På vegne av hus komitéen
Einar Jensen



Årsberetning fra havnekomitéen 2019

Året 2019 har havnekomitéen bestått av følgende medlemmer:
Leder: Hugo Hansen
Medlem: Torgeir Olaisen
Medlem: Helge Hamnevold
Medlem: Jan Ivar Slettbakk

Det er avholdt et styremøte i havnekomiteen i 2018.

Av utførte ting dette året:
Repprasjon av landgang på brygge 1. Defekt rulle på ende av landgang.
Avslitt landkjetting på brygge 7. Her var et sjakkel slitt av ved rykkdemperen. Årsak var at lodd som skulle gi demping for kjettingen var løsnet.
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Dykking på vårparten. Sjekk av innfestninger.


Montering av to flytepantonger på brygge 1 ved landgang.
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Vannlekkasje på brygge 7. Slange tatt opp og kuttet. Alt ok.
Justering på kjettinger på brygge 7.

Fellesdugnad med vårklargjøring av havna.
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Båtmesse 2019. Utstilling av ca 22 båter på brygge 6 fra Arnulf Hansen & Co.
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Oppgrusing, planering og asfaltering av parkeringsplass ved fergeleiet og vei ut til Kjerringa. 
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Gjenstår å legge kantstein mot fergeleiet.
En stjålet småbåt i havna. Ble funnet igjen på Reipå.

Oppgradering av brygge 3. Utskifting av gangbarer og fortøyningsbommer. Her ble en bås fjernet, slik at båsbredder kunne økes litt.
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Montasje av flere flytepantonger under ene siden av brygge 3 for å rette den opp pga. økt tyngde på nytt utstyr.

Fjerning av stein som lå ved enden av brygge 3. Denne var til hinder på fjæra sjø for noen båser og for innseilingen til sommerplassene på baksiden av brygge 3.

Oppgradert landgang brygge 5.
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Nytt kjettingbrudd på landkjetting brygge 7. Denne gangen fikk vi brudd ved innfestningen på brygga. Motsatt kjetting en forrige gang.
Skifte av styrings wire på brygge 7 må byttes da den er røke. Her blir det kalt inn til dugnad. Det blir også jobbet for å få dette som en forsikrings sak.

Nytt WiFi nett montert i havna med repiter ved gjestebrygge i ytre havn.
Nytt passord er: Obfhavnenett 

Ny runde med dykking og kontroll på innfestning brygge 7.
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KNBF fortøyningen i Gjersvika hentet inn etter å ha havnet i fjæra.
Må settes ut til våren.

Kjærlighetsbenken blåste på havet. Ble funnet utenfor Balseth.
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	22 sommerplasser utleid.
	1 langtidsleie Høst/vinter gjestebrygge.
	7 plasser fremleid.


Årsmøte var veldig godt fornøyd med den jobben som havnekomitéen har fått utført i havna i år.

Vedtak:  
Regnskap godkjennes visst revisor ikke kommer med merknader.


4. Fastsetting av kontingent og gebyrer for 2020 
 
	PRISER 2019
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 center-center 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 center – center 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:                                Ny pris
600,- per mnd. 
	Gjestebryggeplass: 	                    0 - 29 fot: Ny pris     
150,- per døgn.
    30 - 39 fot: Ny pris
200,- per døgn.
     40 + fot: Ny pris
250,- per døgn. 
Næringsleie 
300,- per døgn 
Strøm: 
GEBYRER: 
25,- per døgn.
Medlemskap, personlig medlem: 
  500,- per år. 
Purregebyr: 
50,- per faktura. 
Administrasjonsgebyr ved framleie / korttidsleie: 

100,- per faktura. 

Årsmøte oppfordrer medlemmer til å betale for det strøm forbruket som man bruker.    25,- per døgn.
 
Det kom et forslag fra årsmøte på en økning på 50 kr pr post. 
Her ble det avstemming der årsmøte sitt forslag vant fram med 21 stemmer.

Fremleie priser differensieres på størrelse av båtplass.
 
Vedtak:  
Godkjent


5. Handlingsplan og budsjett 

Legges frem på årsmøte.

Vedlikehold av klubbhus. (se budsjett)
Kant stein langs asfaltkant ved fergeleie.
Bytte av Sammenføynings wire på brygge 7. (se budsjett)
Videre føring (bygging) av brøstvern på molo tas opp som en prioritert sak.
Søppel Container. (tømming)
Septik tømming stasjon.



I budsjettet for 2020 mener vi det må settes av kr. 45 000,- til dette arbeidet.


Vedtak: 
 Godkjent.
Årsmøte gir styret tillatelse til å jobbe videre med de prosjektene som ligger under komitèer.
Og fortsette forhandlingene om kjøp av tomt. (grunn) 

 
 
6. Innkomne forslag 
Ingen innkomne saker.

Vedtak: 
Godkjent

7. Valg 2020

2019	
Styret;								         2020
Leder: 	Leif Gunnarsen					På valg: 
Tar gjenvalg
N.leder:	Torbjørn Bach					Ikke på valg
Sekretær;	Tommy Olsen					På valg: 
Tar gjenvalg 

	Kasserer:	Wivian Pettersen					På valg: 

Forslag: Sverre Fallmyr
Husleder:	Einar Jensen						På valg: 
Tar gjenvalg
	V. medlem:	Stein Henriksen					På Valg: 

Tar gjenvalg
	V, medlem: Roger Stormo						Ikke på valg


Havnekomiteen:
Hugo Hansen leder							Ikke på valg
Torgeir Olaussen						             På valg: 
Tar gjenvalg
	Helge Hamnevold						        	  Ikke på valg


	Jan Ivar Slettbakk							På valg: 

Forslag: Mats Engen


Husstyret;
Einar Jensen (leder)							På valg: 
Tar gjenvalg
	Rita Johannesen							Ikke på valg


	June Asp							         	På valg: 

Forslag: Mette Solheim
	Trond Johannesen							Ikke på valg


Bryggeledere:
Brygge 1: Per Hogne Jensen						På valg: 
Tar gjenvalg
	Brygge 2: Svein Block							Ikke på valg

	Brygge 3: Sverre Fallmyr						På valg:

Forslag: Thomas Edvardsen
	Brygge 4: Cato Brattøy						Ikke på valg


	Brygge 5: Jøran Werningsen						På valg: 

Tar gjenvalg
	Brygge 6: Tommy Olsen						På valg: 

Forslag: Tor Griegel
	Brygge 7: Ole Petter Meløysund					På valg: 

Tar gjenvalg


Valgkomite´:
Leder: Sven Asp							 På valg: 
Forslag: Stein Gaute Endal
	Ståle Dybvik						          		 Ikke på valg


	Torstein Wenberg							 På valg: 

Tar gjenvalg


Revisor:
Einar Rosting								På valg: 
Tar gjenvalg
	Kjell Holdal								Ikke på valg


Vedtak:
Godkjent

Utsendinger til KNBF Nordland i Bodø:
Leder og Nestleder er representanter for ØBF
Hugo Hansen og Svein Fredriksen som vararepresentanter.

Båttinget i Bergen:
Leder og nestleder med følge er representanter for ØBF.




Ørnes 09.02.2020
Leif Gunnarsen
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