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Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011 

 
Avholdt 

Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00 
 

Victoria Hotel – Hamar 
 
Årsmøte fulgte følgende dagsorden: 

 

1. Åpning. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent. 

2. Årsberetning 

3. Fastsetting av kontingent, havneavgifter og eventuelle andre avgifter 

4. Revidert regnskap og budsjett 

5. Innkomne saker 

6. Valg av: 

a) Styre etter vedtektenes § 5. 

b) Arrangements- og uthavnskomite på 4 medlemmer for 2 år, slik at det 

velges 2 nye hvert år. Komiteen bør være representert med medlemmer fra 

begge havner. 

c) Valgkomite på 3 medlemmer, slik at lederen går ut, og det velges et nytt 

medlem hvert år. 

 

Alle valg gjelder for hele valgperioden. 

 
Innkallingen ble godkjent av samtlige tilstedeværende. 

Bjørn Erik Jønsberg ble valgt til møteleder, og Eyvind Harder valgt til 

referent. 

31 stemmeberettigede var til stede ved åpningen av møtet kl. 19.00. 
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Sak 2 - Styrets årsberetning for 2011 
 
Årsberetningen ble lest av Yngve Tomter 

 
Generelt: v/ formann Yngve Tomter 

 
Vi har for sesongen 2011 fortsatt arbeidet fra foregående år med å søke kontinuitet for 
alle pågående aktiviteter og funksjoner samt å tilrettelegge for en ny båtsesong.   
Vi hadde for sesongen 2011 betydelig mindre skader på våre brygger, sammenlignet med 
foregående år i begge havner. Det som var ødelagt etter vinteren ble ordnet på dugnad 
slik at bryggeanleggene kunne benyttes for alle til sesongstart.  
Etter at båtsesongen var over har bølgebryteren fått betydelige skader, sist i den kraftige 
vinden i romjula. Dette omtales i egen sak senere i beretningen. 
Styrets medlemmer har utført et betydelig arbeid og fungert godt sammen i driftsåret. I 
hovedtrekk kan nevnes:  
 

 Fortsatt dialog med Hamar Kommune ( HK ) om videre utbygging av Tjuvholmen, 
herunder; utvidelse av klubbhus, nytt sanitæranlegg, flere gjesteplasser, 
opparbeidelse av ”kaikant” langs 8-metersplanet, forskjønning av områder 
generelt og framtidig flytting av molo samt drift av begge havner.  

 Samarbeid og utførelse med HK, utgraving/ forbedring av Brygga båthavn. 
 Søke et ”normalt” driftsår med fokus på båt og båtlivets gleder. 
 Kontinuerlig drift og vedlikehold av begge havner inklusive landarealer 
 Fortssatt å forbedre informasjonene til alle medlemmer ved å legge mer og oftere 

informasjon ut på vår hjemmeside. 
 Fortsatt arbeidet med å forenkle driften av foreningen, nytt medlemsregister er 

laget som skal ivareta historie, forandringer m/ logg, medlemsinfo, 
plasstildelinger, utleieplasser, ventelister, fakturering mm. 

 Installasjon av nytt overvåkings anlegg i begge havner 
 Forbedre faktureringsrutiner og regnskap generelt 
 Det er også ryddet opp i bankforbindelser og byggelån. 
 Ny bølge demper/ bryter 
 

Kommentarer til punktene over som følger: 
 
Arbeidet har fortsatt fra forrige år og flere møter er avholdt med Hamar Kommune på 
flere plan i 2011. Dette gjelder; 
1, Utbygging av gjesteplasser, flytting av molo samt videre utbygging av Tjuvholmen.  
2, Klubbhus, tegninger er laget og fremlagt kommunen med positive tilbakemeldinger 
3, Utvidelse av uteommådet tilhørende Kroa er utført 
4, Sanitærforhold og ventilasjon, forslag til utbedring lagt fram for kommunen 
5, Generell forskjønning.  
6, Forenkle fakturering, purringer og regnskap generelt 
7, SMS varsling til vaktmannskaper og mere 
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Avtalen om at HBF klipper beskrevne grøntområder mot betaling fra kommunen 
fortsetter. Flere detaljer om samarbeid og arbeid med HK beskrives av Klubbhusansvarlig 
og Havnesjefer. 
 
For sesongen 2011 mener jeg vi har klart å ha fokus på ”normal” drift av begge havner 
og for foreningen generelt. Mange oppgaver som har ligget litt på ”is” pga driftsproblemer  
 
 
med mer har blitt tatt tak i og gjennomført. Flere oppgaver gjenstår men disse sees på 
som ”normale” aktiviteter i en stor forening som HBF er.   
De respektive styremedlemmer kommer mer detaljert tilbake til ovennevnte saker. 
 
Informasjon fra Styret til medlemmene er bedret ved blant annet å legge 
styremøtereferater åpent ut på vår hjemmeside. Vi fortsetter å kontakte våre medlemmer 
via SMS, e-post og vanlig post. Dette ser nå ut til å fungere bra. Vi oppfordrer allikevel 
alle våre medlemmer til selv å søke informasjon for å holde seg oppdatert. 
 
 
HBF har ca 800 medlemmer noe som krever mye arbeid fra medlemmene i form av 
dugnadsarbeid og fra styret generelt. Det har derfor vært viktig å gjøre forbedringer der 
det er mulig. Vårt nye datasystem, satt i drift fra og med sesongen 2010, håndterer 
medlems info, båtplasser, leie, historie, ventelister, fakturering med mer.  
 
Med 2 havner og store verdier som skal passes på er vakthold og overvåking viktig. 
Kamera/ video overvåking i begge havner er installert og i drift.  
 
Vår eksisterende bølgedemper og bryggeanlegget for øvrig fikk veldig hard medfart i et 
par stormdager/ netter. Den siste ila romjula 2011. Bølgedemperen er ødelagt og må 
byttes. Vi har innhentet konkrete tilbud på dette. Havnesjefer vil redgjøre i mer detalj på 
hva som må gjøres senere i dette møtet.  
 
Styret har i sesongen 2011 hatt et godt samarbeid. Det er lagt ned et betydelig antall 
arbeidstimer og alle har vært løsningsorienterte mht de utfordringene vi har hatt. Det vil 
bli mye arbeid framover så vi er helt avhengige av et godt fungerende styre og gode 
bidrag fra våre medlemmer også i tiden framover. Vi må alle bidra slik at båtlivets gleder 
kan nytes også i fremtiden. 
  
Forslaget vi leverte til HK forrige sesong med forslag til utvidelse av området regulert til 
båthavn er nå med i HK’s plan for arealplanutvidelse. Videre har vi levert et nytt forslag 
til utforming av området med ny molo, flere båtplasser, flere gjesteplasser samt 
opparbeidelse av ”kaikant” fra brygga båthavn til og med Tjuvholmen. Deler av dette 
ligger nå i Hamar kommunes strandsoneplaner.  
Det er fortsatt mye gjenstående arbeid på dette området og arbeid har startet opp der 
flere ”kanaler” brukes, slik som Hamarregionen reiseliv, Hedmark Fylkeskommune, 
Politisk osv.  
Vi har pt ”grønt lys” for videre utvikling av gjesteplasser, herunder bortgraving av masser 
på innsiden av molo. Det samme gjelder gjesteplasser/ brygger mellom Brygga båthavn 
og Tjuvholmen. Hvordan dette praktisk og ikke minst økonomisk skal kunne 
gjennomføres jobbes det nå med via ovennevnte kanaler. Styret foreslår avsatt penger til 
eksterne ”konsulenter” til og gjøre noe av dette planarbeidet videre.  
 
Vi har framgang på mange områder men det står mange utfordringer foran oss i 2012 og 
i årene som kommer. Står vi sammen og bruker den kompetansen som finnes blant våre 
medlemmer, er jeg sikker på at vi fortsatt kan utvikle Hamar Båtforening til å være en 
attraktiv forening med fokus på båtlivets gleder og medlemmenes interesser, samt 
utvikle våre havner til et attraktivt område for våre medlemmer og gjester. 
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Jeg ønsker å takke sittende styre og alle våre medlemmer for godt utført arbeid i 
sesongen 2011. 
 

Det kom ingen kommentarer fra årsmøtet på formannens beretning og denne ble enstemmig 
bifalt. 
 
 

 
 
 
 

 
Generelt: v/ sekretær og ass. kasserer Eyvind Harder 

 
Styret har gjennom året 2011 arbeidet videre med forbedring av datasystemet for å 
oppdatere alle medlemmer gjennom utvidet bruk av SMS-varsling om dugnader etc. 
Sekretær har en del faste oppgaver som registrering av dugnadstimer og utkjøring av 
kontrakter etc. når det gjelder utleie av plasser gjennom sesongen, i tillegg har sekretær 
funksjon som ass. kasserer, og dette har medført en god del arbeid med utsending av 
fakturaer, og mye arbeid med purring på ikke-betalte fakturaer, i tillegg har sekretæren 
hatt jobben med å registrere alle innbetalinger, og med nesten 800 medlemmer og ca. 
540 båtplasser er dette en stor jobb. 
 
Noen nøkkeltall for 2011: 
  

 5 ordinære styremøter  
 41 offisielle dugnader + flere arbeidsmøter og dugnader av styret og sentrale 

medlemmer i dugnads-/havnekomite i tillegg. 
 Flere dugnader som er innkalt via SMS. 
 Utsetting av badebøyer 
 Utsetting av Grøtodden-brygga 
 Flere hundre e-post som er besvart på beste måte etter hvert som de har 

kommet inn. 
 
Ved utløpet av 2011 var det 797 registrerte medlemmer i Hamar Båtforening.  
 

Det kom ingen kommentarer fra årsmøtet på sekretærens beretning og denne ble 
enstemmig bifalt. 
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Vaktholdet v/ vaktsjef Ken Pedersen 

 
Vaktsjefen har hatt ansvaret for å administrere vaktholdet i Brygga og Tjuvholmen 
båthavn i 2011. Vaktholdet i havnene har stort sett forløpt veldig rolig og med noen få 
innrapporterte hendelser.  
 
Noe som ble rapportert inn:  
• 1 rapport om hærverk 
• 2 situasjoner med fyllebråk 
• 1 grov hendelse med føring av båt i meget beruset tilstand.  
 
Dette blir i årets sesong vesentlig skjerpet, vi har et stort ansvar for alle som ferdes og er 
i sine båter i havnene vår. 
Vaktene skal rapportere det de ser ang. slike ting. 
 
Det har i perioden 1.mai til 20. oktober vært avholdt ca. 700 vakter, av disse har 16 
vakter ikke møtt opp Dette tallet er det desidert laveste vi har hatt noen gang og meget 
gledelig. 
Så det er ingen tvil om at SMS varsling fungerer. 
I 2010 ble vaktlistene i begge havnene slått sammen, noe som har vist seg å vært en 
god ordning, dette har vi sett full effekt av i 2011. 
Fordelingen på alle vaktene blir da mye mere rettferdig så dette videreføres. 
Merk: I år som i fjor så snur vi opp ned på listen, slik at de som hadde to vakter i fjor 
neppe får dette i år. 
Men husk å sjekk allikevel. 
 
I 2010 var det skapt noe  støy at det har vært forskjell mellom vaktlisten på nettet og 
tilsendte vaktlister, grunnen til dette er at en  papirutgave av vaktlista kun er 100% rett 
da den printes, men den som ligger på nettet er alltid helt oppdatert og riktig. 
Dette er et problem vi vil måtte leve med så lenge vi benytter vaktlister i papirutgave. I 
år kommer det ikke til å bli sendt ut fysiske vaktlister, alle medlemmer bes sjekke listene 
som ligger på nettet, husk også å se om dere har en eller to vakter. 
Vi kommer også i år til å printe en del eksemplarer som blir lagt ut på kroa og i 
vaktbuene, men husk da at disse ikke er 100 prosent oppdatert. 
I juli 2010 begynte vi med SMS-varsling i forkant av vaktene, dette reduserte antallet 
som ikke møtte opp på vakt betraktelig. 
 
Husk å oppdater deres egne telefonnummer etc. på «din» side på nettet. 
 
De frivillige som påtar seg nattevakt blir også flittig brukt, ca. 40 % av vaktene blir utført 
av de frivillige vaktmannskapene. 
Jeg vil herved rose disse for den velviljen de har vist, og ikke minst deres vilje til å 
komme på kort varsel. 
 
Bare for å presisere, så er det båtplassen som styrer vaktprogrammet, har et medlem en 
eller flere plasser, går man vakt for hver enkelt plass man innehar. 
 
Nøkkel til vaktbuene ble utlevert på Statoil-stasjonen i Vangsvegen. 
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EN PRESISERING 
Vi har mottatt fler bekymringer fra medlemmer som er i båtene sine på kveldene at det 
er sjelden de fysisk ser at vaktene går sine runder 
VI må oppfordre alle sammen å sørge for at man går runder, utfører sine oppgaver i 
henhold til instruksene. 
 
Husk at neste natt så er det noen andre som passer på “din” båt så GÅ RUNDENE, MED 
VEST PÅ 
 
Noen er veldig flinke på dette men veldig mange sitter i bua hele tiden. 
DET ER LOV Å SI I FRA HVIS DERE OPPDAGER AT VAKTER BARE SITTER I BUA; EVENT 
RINGE TIL VAKTSJEF Å BE HAN RINGE Å SI FRA. 
 
Alle bes om å sende en melding til vaktsjef om dere kjenner noen som kan stille opp som 
frivillige i sesongen 2012. 
 

Det kom ingen kommentarer fra årsmøtet på vaktsjefens beretning og denne ble enstemmig 
bifalt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tjuvholmen og Brygga Båthavn  
v/ havnesjefer Hans Arne Karlsen og Bjørn Kristiansen 
 
Året 2011 bød på flere utfordringer, det startet med liten vannstand i Mjøsa, så fikk vi en 
større flom, vekslende vær med mye regn, og det toppet seg med en storm på slutten av 
året.   
 
På Tjuvholmen ble det utført mindre reparasjoner og vedlikehold på bryggeanlegget og 
rundt i hele anlegget.  
Det ble lagt ut flere brygger inne ved murkanten fra Brygge nr.4 og frem til brygge nr.6. 
Dette medførte noen ekstra gjesteplasser i anlegget. 
Brygga som ligger ved nedgangen til brygge nr.4 er tiltenkt som jolleplasser, en nedgang 
til brygga vil komme på plass til våren. 
 
Under flommen ble det mye styr rundt bryggeanlegget som naturlig er, men vi kom oss 
igjennom uten at bryggeanlegget ble påført skader.  
Erfaringen vi fikk med flommen er at bryggeanlegget på Tjuvholmen og i Brygga tåler en 
vannstand på ca. 7,0m før det blir nødvendig å sette i gang tiltak.  
 
Stormen vi fikk i slutten av året påførte anlegget på Tjuvholmen betydelige skalder. 
Bølgedemperen er å anse som vrak.  
Noen av betong bryggene ble også påført skader, til dels betydelige.  
 
Skadene er meldt til vårt forsikringsselskap, Gjensidige, og til lensmann som naturskade.  
Gjensidige har taksert skadene og jobber nå med et skadeoppgjør.  
Dette var i skrivende stund ikke klart.   
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Det må gjøres en grundig gjennomgang av betong-bryggene til våren, vi må ha en plan 
over de reparasjonene som må utføres før alle båtplassene kan tas i bruk. 
Bølgedemperen vil mest sannsynlig bli skiftet ut, dette planlegges utført i løpet av mai.  
(Se egen sak.) 
  
 
I småbåthavna ble det i år utført mindre reparasjons- og vedlikeholdsarbeider på 
bryggeanlegget. 
Brygge nr. 1 ble satt på plass igjen etter at kommunen var ferdig med sine arbeider ved 
utløpet av en overvannsladning som munner ut i havna.  
Kommunen planlegger å fortsette dette arbeidet våren 2012. 
   

På ettersommeren fikk vi problemer med brygge nr. 7, de ytterste moringskjettingene til 
brygga røk pga. opprusting. Nye moringskjettinger ble montert og brygga vil bli justeres 
tilbake på plass i sommer.    
Området rundt anlegget ser bra ut, vi skal fortsatt ha fokus på dette. 
 
 
 
Vi hadde en prøveordning i 2011 med en egen havnevert på Tjuvholmen. Vi prøvde dette 
i uke 28-32, med 15 timer pr. uke, da det normalt er størst aktivitet i havna.  
Oppgavene til en havnevert skal være å holde et daglig oppsyn i havna og påse at 
havnereglementet følges. Han skal ta i mot gjestebåter, anvise dem plass og ha litt 
kontakt med gjestene under oppholdet. Det kan også bli andre oppgaver som kan 
tilligges en evt. havnevert. 
På grunn av en laber båtsesong i 2011 fikk vi for lite grunnlag til å evaluere denne 
ordningen, men vi hadde flere positive tilbakemeldinger på tiltaket. 
Vi har intensjoner om å fortsette denne prøveordningen i 2012. 
 

 
 
Det ble avholdt mange gode dugnadstimer i 2011, og vi fikk utført mye godt arbeid.  
Vi oppfordrer våre medlemmer til å bruke dugnadslisten som ligger på vår hjemmeside, 
her annonserer vi når det er dugnad og hva som skal utføres.  
 
Vi har søkt Hamar kommune om å få utvide brygge nr.4 med ett nytt bryggeellement. 
Vi avventer svar fra Hamar kommune. 
 
Vi jobber med å utarbeide en helhetlig plan for Tjuvholmen.  
Hamar kommune har etterlyst en slik plan. 
 
Vi har drøftet en utvidelse av sanitæranlegget på Tjuvholmen med Hamar kommune. 
Det jobbes med å avklare flere forhold rundt denne saken. 
 
 
Det ble i 2011 omsatt 36 båtplasser, og det ble leid ut 86 båtplasser.  
 
Overvåkningskameraene i havneanlegget ble satt i drift i sommeren 2011. 
 
 
 
Vi skal fortsatt ha fokus på å utvikle våre havner. 
 

Det kom ingen kommentarer fra årsmøtet på havnesjefers beretning og denne ble 
enstemmig bifalt. 
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Klubbhuset: v/ husansvarlig Jan Olav Høgvold 

 
I løpet av sesongen 2011 har det blitt lagt belegningsstein på den delen av 
serveringsområdet som tidligere var gressbelagt. 
Det er blitt skiftet 2 ytterdører på klubbhuset (hoveddør og dør inn til kjøkken), da disse 
var i en elendig forfatning. Dørene er blitt kjøpt hos Snekker’n Hamar som har sponset 
deler av denne leveransen. 
Det har vært avholdt en forhåndskonferanse med Hamar Kommune ang. en eventuell 
utbygging av nytt serviceanlegg på klubbhuset. Hamar Kommune stiller seg positive til 
dette forslaget. Styret vil jobbe videre med planer for dette området. 
I tillegg har det vært mye arbeid i forbindelse med å videreutvikle nye tjenester i vårt 
medlemssystem. 
Mye av det arbeidet som har vært lagt ned til nå har vært fokusert på å etablere gode og 
effektive rutiner for understøttelse av interne arbeidsprosesser. Det siste året har fokus 
vært å utvikle tjenester for å sikre en god informasjonsflyt til medlemmene, bl.a.: 

- Dugnadskalender som viser planlagte dugnader/aktiviteter 

- Automatisk varsling om nye dugnader pr. e-post 

- Innkalling til dugnad via SMS 

- Påmelding til dugnad via web eller SMS 

- Automatisk SMS varsling i henhold til vaktliste 

- Egen medlemsside hvor det enkelte medlem selv kan vedlikeholde sin 

kontaktinformasjon, ønske om båtplass, kompetanseprofil, samt at man her også 

finner informasjon om meldinger fra styret, fakturainformasjon etc. 

Som et prøveprosjekt for sesongen 2011 erstattet vi utsendelse av vaktlister med 
automatisk SMS varsling av vakt, samt henvisning til våre nettsider der medlemmene til 
enhver tid vil finne oppdaterte vaktlister. 
Erfaringene fra denne endring har vært meget gode, mange medlemmer har gitt 
tilbakemelding om at de ikke lenger ønsker vaktliste tilsendt, men at SMS varsling i 
kombinasjon med vaktliste på web fungerer bedre.  Denne endringen har vært veldig 
arbeids og kostnads besparende, og vi vil prøve å etablere tilsvarende rutiner for 
utsending av årskontingenter.  
I forbindelse med å få utført sin dugnadsplikt, har vi fått mange tilbakemeldinger fra 
medlemmene om at de ikke har vært klar over dette, eller ikke hatt kjennskap til når det 
har vært dugnad. 
I år har alle medlemmer som ikke har arbeidet dugnad, fått tilsendt en SMS med 
informasjon om planlagte dugnader. 
For sesongen 2010 ble det sendt ut ca. 230 fakturer for ikke å ha møtt til dugnad, 
tilsvarende ble det for sesongen 2011 sendt ut ca. 120 fakturaer. 
 

Det kom ingen kommentarer fra årsmøtet på husansvarliges beretning og denne ble 
enstemmig bifalt. 
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Tur, arrangement og uthavnskomite: 
v/Asbjørn Holm - Erik Løken - Roald Kjeverud og Juel Eric Larsen 
2011-sesongen startet med flom og redning av benker på Grøtodden. Da vannet hadde 
trukket seg nogenlunde tilbake, ble det avholdt dugnad med bryggeutsetting, rydding og 
klipping der. 
St.Hans ble arrangert på Tjuvholmen med pølser og brus, og bra fremmøte. 
Det ble arrangert 50-års Jubileum på Gubbestua i høst med flott fremmøte. Ca 60 
feststemte personer hadde tatt turen for å feire Hamar Båtforening. Thore Petter leverte 
som vanlig nydelig mat. Denne gangen en 3-retter med finnbiffgryte som hovedrett. 
Svabergskameratene spilte opp til dans med storartet variert musikk. Loddsalget gikk 
strykende takket være mange flotte premier. Dette ble nok en gang en vellykket kveld. 
Vi vil gjerne få takke alle som har møtt opp og bidratt på arrangementer og dugnader, og 
ikke minst alle som har stilt med flotte utlodningspremier til loddsalget. 
 
Vi ønsker alle en god sommer med nydelig vær. 
 

Det kom ingen kommentarer fra årsmøtet på arrangementskomiteens beretning og denne 
ble enstemmig bifalt. 
 
 

Økonomi:  
Reidar Otterstad har hatt jobben som kasserer for HBF siste periode.  
Generelt: 
Den positive utviklingen vi så ved inngangen til 2011, har fortsatt og Hamar Båtforening 
begynner å få en relativt bra økonomi, se tallene under.  
Videre utvikling avhenger av årets kostnader etter skader på anlegget på Tjuvholmen.  
Som varslet på forrige årsmøte, har Hamar Båtforening nå tatt i bruk et komplett 
datasystem som inneholder alle funksjoner fra økonomi, medlemsregister, oppfølging av 
aktiviteter osv. Dette gjør jobben som kasserer, og sikkert også andre funksjoner i styret, 
mye enklere. Systemene henger sammen og all oppfølging er mye enklere, vi har bedre 
kontroll.  
Jan Olav Høgvold har gjort en kjempejobb for å gjøre hverdagen enklere for Hamar 
Båtforening og alle medlemmene.  
 
Kassererjobben er fortsatt en tidkrevende jobb og Eyvind Harder har avlastet kasserer 
bl.a. i forbindelse med registrering av innbetalinger i de mest hektiske periodene.  
 
Sen innbetaling: 
Det er fortsatt mye ekstra arbeide med medlemmer som ikke betaler for seg. Dette 
gjelder alle typer innbetalinger med unntak er innskuddene, hvor det fungerer bra. 
 

 10 medlemmer har fått rekommandert brev om at plassen inndras og selges. De 
vil få tilbakebetalt sitt innskudd minus det de skylder båtforeningen. 

 
 Medlemmer uten plass som ikke betaler etter gjentatte purringer blir slettet. 16 

medlemmer i 2011, ca 60 i 2010. 
 
Fra 2012 har styret besluttet å innføre inkasso på de områdene vi i dag har full kontroll. 
 

Det kom ingen kommentarer fra årsmøtet på kasseres beretning og denne ble enstemmig 
bifalt. 
 

Årsberetningen ble enstemmig godkjent. 
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Sak 3 – kontingent og avgifter 2012 
 
Tjuvholmen Båthavn 
 Prisen på båtplassen regnes etter breddemeder på plassen, målt senter – senter mellom 
fortøyningsbom og utrigger. En god regel for beregning av størrelse når en skal ha 
båtplass, er å ta båtbredden, pluss 1 m klaring. Da har du plass til fendere og gangplass 
på utrigger. 
 

Gruppe I: 
Pris pr. breddemeter kr. 8.250,- båt inntil 7 m/3000 kg og 2,5 m båtbredde 
Gruppe II: 
Pris pr. breddemeter kr. 10.450,- båt inntil 10 m/7000 kg og 3,5 m båtbredde 
Gruppe III: 
Pris pr. breddemeter kr. 12.650,- båt inntil 15 m/25000 kg og 5,0 m båtbredde 

  
Havneavgift: Gruppe I kr. 1.000,-     Gruppe II: kr. 1.500,- Gruppe III: kr. 2.000,- 
Vedlikeholdsavgift båtplasser (Tidl. Havnefond): Kr. 350,- uansett gruppe 

 
       

Betingelser for leie av båtplass: 
 Leiepris pr. år i Gruppe I:  kr. 3.000,- 
 Leiepris pr. år i Gruppe II:  kr. 5.000,- 
 Leiepris pr. år i Gruppe III:  kr. 8.000,- 
 
Det forutsettes at leietaker er medlem av Hamar båtforening, og tar ansvar for pålagt 
vakttjeneste og dugnadsinnsats under leieforholdet. 
En plasseier kan leie ut plassen for 1 år av gangen. 
Havneavgift og havnefond ligger innbakt i leieprisene. 
Den som leier ut betaler kontigent og vedlikeholdsavgift. 

 
Brygga Båthavn 
 
Innskudd på ny båtplass  Kr. 15.000,- 
 
Havneavgift:  Båt inntil 21 fot pr. år   kr. 600,- 
  Båt i kategori 1 pr. år   kr. 1.000,- 
 
Vedlikeholdsavgift båtplasser: Kr. 350,- uansett plasstype. 
 
Betingelser for leie av båtplass: 
 Leiepris pr. år (båt inntil 21 fot)  kr. 1.800.- 
 Leiepris pr. år i kategori 1   kr. 3.000,- 
 
Samme øvrige utleiebetingelser som på Tjuvholmen beskrevet ovenfor. 
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Utleie av båtplasser skal organiseres gjennom Hamar Båtforening. Ulovlig utleie medfører 
at plassen faller tilbake til båtforeningen, innskudd tilbakebetales, og plassen selges til 
medlemmer på venteliste. 
Eier av en båtplass får tilbakeført havneavgiften for den båtsesongen som plassen leies 
ut. 
 
 

 
Sak 4 – Regnskapstall for 2011 og budsjett for 2012 
Kasserer Reidar Otterstad gikk igjennom regnskapet for 2011 og kommenterte 
budsjettallene for 2012. 
 

Kontonavn inntekter Regnskap 2010 Budsjett 2011 Regnskap 2011 Noter

3020 medlemskontigent 241 575,00           240 000,00        238 200,00           

3001 havneavgift 522 409,00           522 500,00        482 904,00           1

3002 Vedlikeholdsavgift 180 100,00           180 100,00        182 276,00           

Medlemsavgifter 944 084,00           942 600,00        903 380,00           

3003 innskudd båtplass 376 344,50           450 000,00        749 752,85           2

3101 Ekstraordinære kostnader -                   111 185,00           3

Innskudd for båtplasser 376 344,50           450 000,00        860 937,85           

3008 fra HK vask off.toalett 50 000,00             50 000,00          20 000,00            

3007 Gressklipping -                   32 000,00            

3401 Grasrotandel 26 763,59             28 000,00          18 224,26            

3402 Refusjon av moms 75 047,00            

Offentlig tilskudd 76 763,59             78 000,00          145 271,26           

3009 utleie båtplass 204 980,00           200 000,00        245 200,00           4

3018 utleie klubbhus 43 300,00             43 300,00          43 167,50            

3601 andel av utgifter fra H.Seilfor. 77 618,00             75 000,00          76 468,84            

Leieinntekter 325 898,00           318 300,00        364 836,34           

3014 uteblitt vaktgebyr 21 000,00             21 000,00          7 200,00              

3015 dugnadsgebyr 102 600,00           102 600,00        230 300,00           

3004 purregebyr 5 400,00               5 400,00           4 700,00              

3017 dusjautomat -                   3 860,00              

8040 renter brukskonto 2 325,87               2 500,00           4 026,12              

3703 diverse inntekter 731,00                  731,00              30 225,00            5

Diverse inntekter 132 056,87           132 231,00        280 311,12           

Total 1 855 146,96         1 921 131,00     2 554 736,57         
 
Note 1: 
Avviket her må ses i sammenheng med kto 3009, utleie av plasser. Medlemmer som 
overlater plassene til HBF for utleie, betaler bare medlemsavgift og vedlikehold brygger, 
ikke havneavgift. 
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Note 2. 
I 2010 ble innskudd refundert for noen plasser som ikke var solgt ved årsskiftet. I tillegg 
hadde vi en rutine i starten av året hvor vi returnerte innskuddet og fakturerte på nytt 
når medlemmer byttet plass. Dette er grunnen til at innskudd og refusjon er høyt. 
 
Note 3. 
Medlemmenes bidrag til videoovervåkingen. Totale kostnader kr 174 000.- 
 
Note 4:  
Kjempeinnsats fra bryggeansvarlige har ført til stor utleievirksomhet i 2011. 
 
Note 5:  
Parkering Sommershow og fakturering av Hamar Kommune for utført arbeide. 
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Kontonavn utgifter Regnskap 2010 Budsjett 2011 Regnskap 2011

4101 retur innskudd 456 246,50           350 000,00        537 617,00                 2

4201 Investeringer i bryggemateriell 34 002,00             50 000,00          51 898,00                   6

4110 Renter og avdrag på lån -                   

Bryggeinves og retur av innskudd 490 248,50           400 000,00        589 515,00           

5000 Lønn/honorar 1 425,00               180 000,00        

5330 Godtgjørelse til styret 21 000,00             21 000,00          21 000,00                   

Lønn/honorarer 22 425,00             201 000,00        21 000,00            

6209 Vedlikehold brygga båthavn 36 277,24             30 000,00          6 798,94                     

6210 husleie brygga båthavn 10 536,00             11 000,00          10 536,00                   

6291 strøm brygga båthavn 3 101,51               3 200,00           3 047,56                     

Driftskost Brygga 49 914,75             44 200,00          20 382,50            

6235 leie uthavnsområde (Grøtodden) 11 500,00             12 000,00          12 200,00                   

6236 drift/vedlikehold uthavner (Grøtodden) 5 950,00               10 000,00          

Driftskost utehavner (Grøtodden) 17 450,00             22 000,00          12 200,00            

6240 vedlh. Klubbhus 30 875,39             20 000,00          6 489,80                     7

6360 vask/renhold klubbhus 15 863,20             17 000,00          20 142,38                   

6296 vann/kloakk klubbhus 9 659,00               10 000,00          10 239,00                   

Driftskost Klubbhus 56 397,59             47 000,00          36 871,18            

6243 uteområde Tjuvholmen 26 437,57             80 000,00          84 479,53                   8

6289 vedlikehold brygger Tjuvh. 155 336,00           150 000,00        140 149,84                 9

6292 strøm Tjuvholmen 68 564,24             70 000,00          94 585,62                   10

6293 vann ute  Tjuvholmen 3 861,00               4 000,00           7 896,00                     

6294 renovasjon Tjuvholmen 35 358,00             40 000,00          39 563,00                   

Driftskost Tjuvholmen 289 556,81           344 000,00        366 673,99           

6760 annonser 480,00                  500,00              3 125,00                     

6800 kontorrekvisita 7 874,22               9 000,00           1 194,96                     

6802 litteratur og tidskrifter 1 896,00               2 000,00           

6804 data/edb kostnader 7 763,00               10 000,00          19 921,90                   

6820 Kopiering 962,50                        

6860 Møtekostnader 6 093,20                     11

6900 telefon 6 187,41               7 000,00           19 811,58                   12

6940 porto 14 408,30             15 000,00          10 787,69                   

Administrasjonskost 56 086,93             60 500,00          61 896,83            

7301 møter/tilstelninger for medl.. 21 144,80             20 000,00          45 316,58                   13

7702 Årsmøte 1 763,10               9 000,00           

Medlemstilstelninger 22 907,90             29 000,00          45 316,58            

6310 leiekostnader Hamar kommune 369 513,00           370 000,00        381 737,00                 

6500 maskiner og utstyr 11 736,00             15 000,00          

6701 Innleid revisjon 6 875,00                     

6790 Annen fremmedtjeneste 25 338,00                   

6809 div. utgifter 11 995,00             15 000,00          140 122,00                 14

6234 betaling for vakthold 42 516,00             45 000,00          15 360,50                   15

6233 Innleide vakter 3 200,00                     

7320 Reklamekostnader 13 568,75                   

7410 kont. Mjøsa Båtforbund 8 470,00               8 300,00           8 160,00                     

8150 renter på lån 132 063,16           100 000,00        98 423,51                   

7500 forsikring 21 695,00             22 000,00          21 013,00                   

Andre utgifter 597 988,16           575 300,00        713 797,76           

Total 1 602 975,64         1 723 000,00     1 867 653,84        

Resultat 252 171,32                  198 131,00              687 082,73                  
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Note 6:  
Kr 30 000.- av dette er videoovervåking. 
 
Note 7:  
Nye dører på budsjett i 2011 kommer på 2012 
 
Note 8:  
Hovedsakelig belegningsstein på Tjuvholmen.  
 
Note 9:  
Vedlikehold brygger må ses litt i sammenheng, men det er brukt lite ressurser på  
Brygga Båthavn. 
 
Note 10:  
Strømutgiftene på Tjuvholmen øker mye. 
 
Note 11:  
Styremøter og årsmøte. 
 
Note 12:  
Foreningen har tatt i bruk SMS for kommunikasjon med medlemmene. Dette øker 
kostnadene, men er et viktig hjelpemiddel i driften. 
 
Note 13:  
Underskudd 50-års jubileum. 
 
Note 14:  
Videoovervåking + noen småutgifter. 
 
Note 15:  
De lave kostnadene skyldes en kreditt på kr 5 700.- for overfakturering i 2010 
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Balanse pr 31.12.2011 
Balanse 2010 2011

Konto Omløpsmidler

1500 Kunder, debitorer kr 73 300,00 kr 138 760,00

1590 Mellomregning HBF prosjekt kr 40 510,65

1920 Brukskonto SH kr 27 155,46 kr 32 088,46

1921 Fondskonto kr 4 826,00

1921 Driftskonto Totens kr 460 269,27 kr 999 196,67

SUM EIENDELER kr 606 061,38 kr 1 170 045,13

Konto Gjeld og Egenkapital

Egenkapital

2000 Innskutt egenkapital -kr 1 455 340,07 -kr 1 203 168,75

2099 Årsresultat (opptjent egenkapital) kr 252 171,32 kr 687 082,73

Sum egenkapital -kr 1 203 168,75 -kr 516 086,02

Kortsiktig gjeld

2400 Leverandørgjeld kr 12 200,00

2980 Avsetning styrehonorar kr 21 000,00

kr 33 200,00

Langsiktig gjeld

2100 Rammelån Toten Sparebank

2100 Annuitetslån Toten Sparebank kr 1 809 230,13 kr 1 652 931,15

SUM GJELD OG EGENKAPITAL kr 606 061,38 kr 1 170 045,13  

 
 
 

2400: Faktura leie Grøtodden 2011 kom sent og er betalt i 2012 
 
2980: Styrehonorar for 2011 utbetales i 2012. 
 
 
Regnskapet ble enstemmig vedtatt av årsmøtet. 
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Budsjettforslag 2012 
 
 
 

Budsjett 2012 
Konto Inntekter Budsjett 2011 Regnskap 2011 Budsjett 2012

3020 medlemskontigent 240.000                238.200             240.000             

3001 havneavgift 522.500                482.904             500.000             Avhengig av utleie, går litt ned for å sikre litt

3002 Vedlikeholdsavgift 180.100                182.276             185.000             

Medlemsavgifter 942.600                903.380             925.000             

-                       

3003 innskudd båtplass 450.000                749.753             480.000             Salg av plasser som tas tilbake gjør utslag

3101 Ekstraordinære kostnader -                       111.185             -                    

Innskudd for båtplasser 450.000                860.938             480.000             

-                       -                    

3008 fra HK vask off.toalett 50.000                  20.000               25.000               

3007 Gressklipping -                       32.000               32.000               

3401 Grasrotandel 28.000                  18.224               18.000               

3402 Refusjon av moms -                       75.047               75.000               

Offentlig tilskudd 78.000                  145.271             150.000             

-                       -                    

3009 utleie båtplass 200.000                245.200             200.000             

3018 utleie klubbhus 43.300                  43.168               44.000               

3601 andel av utgifter fra H.Seilfor. 75.000                  76.469               78.000               

Leieinntekter 318.300                364.836             322.000             

-                       -                    

3014 uteblitt vaktgebyr 21.000                  7.200                 7.500                 

3015 dugnadsgebyr 102.600                230.300             200.000             

3004 purregebyr 5.400                    4.700                 4.000                 

3017 dusjautomat -                       3.860                 4.000                 

8040 renter brukskonto 2.500                    4.026                 4.000                 

3703 diverse inntekter 731                      30.225               20.000               

-                       -                    -                    

Diverse inntekter 132.231                280.311             239.500             

-                    

Total 1.921.131             2.554.737           2.116.500            
 

3001. Inntekten er avhengig av hvor mange plasser som er tilgjengelig for utleie 
 
3003.  Salg av plasser, tatt tilbake fra medlemmer som ikke har gjort opp for  seg, gir litt 
 ekstra. 
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Konto Utgifter Budsjett 2011 Regnskap 2011 Budsjett 2012

4101 retur innskudd 350.000                537.617             350.000             

4201 Investeringer i bryggemateriell 50.000                  51.898               100.000             

4110 Renter og avdrag på lån -                       -                    

-                       -                    

Bryggeinvesteringer og retur av innskudd 400.000                589.515             450.000             

5000 Lønn/honorar 180.000                -                    

5330 Godtgjørelse til styret 21.000                  21.000               35.000               

Lønn/honorarer 201.000                21.000               35.000               

6209 Vedlikehold brygga båthavn 30.000                  6.799                 30.000               

6210 husleie brygga båthavn 11.000                  10.536               11.000               

6291 strøm brygga båthavn 3.200                    3.048                 3.200                 

Driftskostnader Brygga Båthavn 44.200                  20.383               44.200               

6235 leie uthavnsområde (Grøtodden) 12.000                  12.200               12.200               

6236 drift/vedlikehold uthavner (Grøtodden) 10.000                  -                    5.000                 

Driftskostnader utehavner (Grøtodden) 22.000                  12.200               17.200               

6240 vedlh. Klubbhus 20.000                  6.490                 50.000               Oppgradering av toaletter

6360 vask/renhold klubbhus 17.000                  20.142               25.000               

6296 vann/kloakk klubbhus 10.000                  10.239               12.000               

Driftskostnader Klubbhus 47.000                  36.871               87.000               

6243 uteområde Tjuvholmen 80.000                  84.480               10.000               

6289 vedlikehold brygger Tjuvh. 150.000                140.150             300.000             Rep brygger etter høststormene

6292 strøm Tjuvholmen 70.000                  94.586               100.000             Økende strømforbruk

6293 vann ute  Tjuvholmen 4.000                    7.896                 8.000                 

6294 renovasjon Tjuvholmen 40.000                  39.563               40.000               

Driftskostnader Tjuvholmen 344.000                366.674             458.000             

6760 annonser 500                      3.125                 3.000                 

6800 kontorrekvisita 9.000                    1.195                 5.000                 

6802 litteratur og tidskrifter 2.000                    -                    

6804 data/edb kostnader 10.000                  19.922               20.000               

6820 Kopiering -                       963                    1.000                 

6860 Møtekostnader -                       6.093                 7.000                 

6900 telefon 7.000                    19.812               20.000               

6940 porto 15.000                  10.788               10.000               

Administrasjonskostnader 60.500                  61.897               66.000               

7301 møter/tilstelninger for medl.. 20.000                  45.317               30.000               

7702 Årsmøte 9.000                    -                    3.000                 

Medlemstilstelninger 29.000                  45.317               33.000               

6310 leiekostnader Hamar kommune 370.000                381.737             382.000             

6500 maskiner og utstyr 15.000                  -                    

6701 Innleid revisjon -                       6.875                 7.000                 

6790 Annen fremmedtjeneste -                       25.338               25.000               

6809 div. utgifter 15.000                  140.122             20.000               

6234 betaling for vakthold 45.000                  15.361               25.000               

6233 Innleide vakter -                       3.200                 5.000                 

7320 Reklamekostnader -                       13.569               15.000               

7410 kont. Mjøsa Båtforbund 8.300                    8.160                 8.500                 

8150 renter på lån 100.000                98.424               100.000             

7500 forsikring 22.000                  21.013               35.000               

Andre utgifter 575.300                713.798             622.500             

Total 1.723.000             1.867.654           1.812.900           

Resultat 198.131                687.083             303.600              
 
Avdrag på lån i Toten Sparebank blir ca kr 150 000.- 

 
 
Inge Faleide stilte spørsmål om hva vi vil få av  Gjensidige når det gjelder bølgedemperen. Bjørn Kristiansen har 
vært i møter med Gjensidige, men det er ingen avklaring på dette ennå. 
 

Budsjettet ble enstemmig vedtatt av årsmøtet. 
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Årsmøtesak 5 - Innkomne saker til årsmøtet 2011 
 

Sak 1: Vaktsjef Ken Pedersen foreslår at betaling til frivillige vakter økes fra kroner 
800,00 til kroner 1.000,- kroner pr. vakt. 

Forslaget ble enstemmig vedtatt av årsmøtet. 

 

Sak 2: 

HBF har fått et tilbud fra Hamar Kommune om å overta Klubbhuset i sin helhet. 
Sittende styre har ikke vurdert eller nøye gått igjennom de positive eller negative 
sider med en slik overtagelse. Dette må også sees i sammenheng med de planer vi 
har levert kommunen for utvidelse av klubbhus inklusive bygging/ renovering av 
sanitæranlegg. Tegninger for utbygging er klare men det gjenstår mye arbeid før alle 
detaljer er på plass. 

Styret ber Årsmøte om fullmakt til å fortsette dette arbeidet samt å kunne beslutte på 
et tilbud fra kommunen. Denne beslutningen må være til det beste for HBF både 
økonomisk og praktisk. 

 

Bjørn Kristiansen orienterte litt om denne saken. Det kom en del 
kommentarer fra forsamlingen når det gjelder de offentlige toalettene. 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Sak 3: 

Havnesjefer og Styret har, etter at skadene oppsto i romjula på vår bølgebryter, 
jobbet aktivt mot flere mulige leverandører av ny bølgebryter. Endelig utforming og 
kostnader er ikke klare. Det vil over de neste 2 ukene bli foretatt befaring og 
konkretisering av tilbud. Beslutning må tas ila denne perioden for at ny bølgebryter 
skal kunne være på plass til sesongstart. Uten ny bølgebryter risikerer vi at alle nye 
betongbrygger blir ødelagt . Videre er planen slik at den nye bølgebryteren skal kunne 
brukes etter utvidelse av havna/ flytting av molo. Slik saken står i forhold til Hamar 
kommune og Fylkesmannen, vil endelig utforming av vårt anlegg bli bestående av en 
kombinasjon av fyllingsmolo og flytende bølgedemping. 

Styret ber Årsmøte om fullmakt til å fortsette arbeidet med investering i ny 
bølgedemper samt å kunne beslutte på det tilbud som tilfredsstiller vårt krav mht.  
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bølgedemping, kvalitet, pris, leveranse og montering. Herunder også framtidig 
bruk/gjenbruk  av denne. 

Kjell Berg stilte spørsmål om hva dette kan koste. Bjørn Kristiansen svare at den kan 
muligens koste 2 til 2,5 million inkl. moms. Men det er i skrivende stund ikke klart 
hva vi kan få fra Gjensidige. Dette punktet ble det en del kommentarer om. 

Det ble også foreslått av årsmøtet at det burde innkalles til ett medlemsmøte eller 
ekstraordinært årmøte når dette er klart. 

Forslaget ble enstemmig vedtatt av årsmøtet. 
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Årsmøte sak 6 – valg 
Valgkomiteen har bestått av Inge Faleide, Per Holland og Kåre H. Hansen 
 

Valg i HBF - 2012 
 
Valgkomiteens innstilling: 
 
 
 Formann: Yngve Tomter (gjenvalg) 
 Styremedlem: Jan Olav Høgvold (på valg i 2013) 
 Styremedlem: Hans Arne Karlsen (på valg i 2013) 
 Styremedlem: Eyvind Harder (på valg i 2013) 
 Styremedlem: Bjørn Kristiansen (på valg i 2012- gjenvalg) 
 Styremedlem: Reidar Otterstad (på valg i 2012- gjenvalg) 
 Styremedlem: Ken Pedersen (på valg i 2012- sagt fra seg gjenvalg) 

 
Forslag fra valgkomiteen på 1 nytt styremedlem: 
 
  Frank E. Kristiansen  
 
Nytt styremedlem velges for 2 år 
  
Tur, arrangement og uthavnskomite: 
  
 Juel Eric Larsen  (på valg i 2012 ikke gjenvalg) 
 Asbjørn Holm     (på valg i 2012-gjenvalg) 
 Erik Løken          (på valg i 2013) 
 Roald Kjeverud   (på valg i 2013) 
 
Forslag fra valgkomiteen på 1 nytt medlem i 
Arrangements- og uthavns komiteen: 

 Jan Atle Berntsen 

Nytt medlem velges for 2 år. 
  
Revisorer: 
  
 Willy Westeng   (på valg i 2013)  
 Ola Vollan (på valg i 2012-gjenvalg) 

 
  
Valgkomite: 
  
 Per Holland    (på valg i 2014) 
 Inge Faleide  (på valg i 2012-gjenvalg, velges for 3 år) 
 Kåre Hansen     (på valg i 2013) 
 

Ingen motkandidater ble foreslått, og valgkomiteens innstilling ble 
applaudert av årsmøtet. 
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