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Årsmøtereferat fra årsmøtet 2012 
 

Avholdt 
Mandag 11. mars 2013 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. 

22  stemmeberettigede var til stede ved åpningen av møtet kl. 19.00. 
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Sak 2 - Styrets årsberetning for 2012 
 
Årsberetningen ble lest av Yngve Tomter 

 
Generelt: v/ formann Yngve Tomter 

Vi har i sesongen 2012 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 2012 normalt vedlikehold på våre brygger men med noe mere skader i den nye 
delen på Tjuvholmen som en følge av ødelagt bølgebryter i romjula 2011. Ny bølgebryter 
var på plass før sesongstart som planlagt og har beskyttet vårt anlegg meget 
tilfredsstillende gjennom sesongen. Andre og mindre skader på våre brygger etter 
vinteren ble reparert på dugnad slik at bryggeanleggene kunne benyttes for alle til 
sesongstart.  
Styrets medlemmer har utført et betydelig arbeid og fungert godt sammen i driftsåret. Få 
utskiftinger i styret, store forbedringer mht rutiner og systemer og meget godt 
dugnadsarbeid av våre medlemmer har bidratt til en god kontinuitet.   
I hovedtrekk kan nevnes:  
 

 Fortsatt dialog med Hamar Kommune ( HK ) om videre utbygging av Tjuvholmen, 
herunder; utskifting og forlengelse av ødelagt bølgebryter, utvidelse og eventuelt 
overtagelse av eierskap av klubbhus, 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 ble 
fullført våren 2012. 

 Søke nok et ”normalt” driftsår med fokus på båt og båtlivets gleder. 
 Kontinuerlig drift og vedlikehold av begge havner inklusive landarealer 
 Fortsatt 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 i 

drift og ivaretar historie, forandringer m/logg, medlemsinfo, plasstildelinger, 
utleieplasser, ventelister, fakturering, vaktlister mm. 

 Drift av nytt overvåkingsanlegg i begge havner 
 Faktureringsrutiner og regnskap generelt er forbedret 
 Ny bølgedemper er på plass herunder det økonomiske mht forsikringsoppgjør 
 

Kommentarer til punktene over som følger: 
 
Arbeidet har fortsatt fra forrige år og flere møter er avholdt med Hamar Kommune på 
flere plan i 2012. Dette gjelder; 
1, Utbygging av gjesteplasser, flytting av molo samt videre utbygging av Tjuvholmen. HK 
har hatt lite ressurser tilgjengelig mht konkretiseringen av dette. Mye av årsaken ligger i 
andre pågående byggeaktiviteter i Hamar samt at strandsoneplanen ligger fast der 
utbedringer/opparbeidelser av strandsonen ligger noe fram i tid.  
2, Det jobbes fortsatt mot Hamar kommune mht. utvidelse av klubbhuset. 
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3, Møter med ordfører og HR-reiseliv for tilrettelegging av sommershow, flere 
gjesteplasser og bryggeanleggene generelt 
5, Generell forskjønning.  
6, Det er gjort flere forbedringer mht fakturering, purringer og regnskap generelt.  
Avtalen om at HBF klipper beskrevne grøntområder mot betaling fra kommunen fortsatte 
også i 2012 og forventes fornyet i 2013. Flere detaljer om de beskrevne saker omtales av 
hvert enkelt styremedlem under deres ansvarsområder.  
 
Som for sesongen 2011 mener jeg vi har klart å ha fokus på ”normal” drift av begge 
havner og for foreningen generelt, også i 2012. Flere av oppgavene som har blitt lagt på 
”is” fra tidligere år pga utbygging og andre tidkrevende oppgaver har det blitt tatt tak.  
 
Flere er gjennomført. Fokus på forhandlinger, innkjøp og montering av ny bølgedemper 
tok mye av vår fokus ved inngangen på sesongen men har ikke forskjøvet andre 
planlagte oppgaver for sesongen 2012. 
 
Mange oppgaver gjenstår men disse sees på som ”normale” aktiviteter i en stor forening 
der vi hele tiden har som mål å forbedre oss.  
 
Informasjon fra Styret til medlemmene er bedret ved å legge informasjon som 
styremøtereferater åpent ut på vår hjemmeside. For planlagt utbygging av havner og 
klubbhus så vil skisser på dette også etterhvert bli lagt ut. Vi fortsetter å kontakte våre 
medlemmer via SMS, e-post og vanlig post. Dette ser også for sesongen 2012 ut til og ha 
fungert bra. Det er allikevel viktig å understreke at hvert enkelt medlem også selv er 
ansvarlig for å søke nødvendig 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 og fortsett og gjøre 
forbedringer der det er mulig. Vårt nye datasystem, satt i drift fra og med sesongen 
2010, håndterer medlems info, båtplasser, leie, historie, ventelister, vaktlister, 
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 fungerer godt i drift. Det har 
vært flere tilfeller der videoovervåkingen har vært med på og identifisere ulovlige 
aktiviteter.  
 
Styret har også i sesongen 2012 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 ( tidligere omtalt i Årsberetning 2011) med skisser til utvidelse 
av området regulert til båthavn er fremdeles med i HK’s plan for arealplanutvidelse. Nytt 
forslag om utforming av området med ny molo, flere båtplasser, flere gjesteplasser samt 
opparbeidelse av ”kaikant” fra brygga båthavn til og med Tjuvholmen er lagt fram og 
presentert i møter med representanter fra HK samt egne møter med Ordfører og med HR-
Reiseliv. Deler av dette ligger nå i Hamar kommunes strandsoneplaner.  
Da mye arbeid fortsatt gjenstår vil vi fortsatt jobbe med flere ”kanaler”, slik som 
Hamarregionen reiseliv, Hedmark Fylkeskommune, Politisk osv.  
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Vi har fortsatt ”grønt lys” for videre utvikling av gjesteplasser, herunder bortgraving av 
masser på innsiden av molo. Vi har flere nye gjesteplasser på ny bølgebryter men mere 
kan her gjøres. Styret foreslår avsatt penger til eksterne ”konsulenter” til og gjøre noe av 
dette planarbeidet videre.  
 
 
Vi har fortsatt framgang på mange områder men det står mange utfordringer foran oss i 
2013 og åra 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. 
 
 

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 2012 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 2012: 
  

 8 ordinære styremøter  
 74 offisielle dugnader + flere arbeidsmøter og dugnader av styret og sentrale 

medlemmer i dugnads-/havnekomite, i tillegg fin innsats fra de bryggeansvarlige 
både på Brygga båthavn og Tjuvholmen. 

 De fleste dugnadene er innkalt ved bruk av SMS 
 Utsetting av badebøyer 
 Utsetting av Grøtodden-brygga er foretatt av Uthavnskomite. 
 Flere hundre e-post som er besvart på beste måte etter hvert som de har 

kommet inn. 
 
Ved utløpet av 2012 var det 799 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 Frank Erik Kristiansen 

 

Vaktsjefen har hatt ansvaret for å administrere vaktholdet på Brygga og Tjuvholmen 
båthavn i 2012.  

Det har i perioden 27.april til 14.oktober vært avholdt 684 vakter. Av disse har 11 
vakter ikke møtt opp. Dette tallet er det desidert laveste vi har hatt noen gang og er 
meget gledelig. Så det er ingen tvil om at SMS varsling fungerer. 

Vaktholdet i havnene har stort sett forløpt rolig med noen få innrapporterte 
hendelser. Det skjer lite på vaktene, noe som også må ses som et resultat av at vi 
har et bra vakthold. 

Noe som ble rapportert inn:  

 2 tyverier av påhengsmotorer.  

 Noen klager på høylytt festing.  

 Enkelte dårlige fortøyninger. 

 En del må ordne med strekkavlastere i gummi. Dette med fortøyninger blir i       
årets sesong vesentlig skjerpet.  

 En båt har sunket, men vi presiserer at det ikke skjedde i vakttiden.  

 

De frivillige som påtar seg nattevakt blir flittig brukt. Ca. 45 % av vaktene blir utført 
av de frivillige vaktmannskapene. Jeg vil rose disse for den velviljen de har vist, og 
ikke minst deres vilje til å komme på kort varsel!  

Noen få er for trege med å betale for innleid vaktmannskap. Vakta skal betales før 
den begynner. 

Nøkkel til vaktbuene ble utlevert på Statoil-stasjonen i Vangsvegen. Denne praksis 
videreføres i sesongen 2013. En stor takk til personellet på stasjonen!  

Vaktstart for sesongen -2013 blir 3.mai 
 

Det kom ingen kommentarer fra årsmøtet på vaktsjefens beretning og denne ble enstemmig 
bifalt. 
Formann orienterte om vaktholdt i forbindelse med 1. mai og russefester på Tjuvholmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   

Side 6 av 16 Årsberetning for Hamar Båtforening  12. mars 2012 
 for sesongen 2012 
 
  

 

 
Tjuvholmen og Brygga Båthavn  
v/ havnesjefer Hans Arne Karlsen og Bjørn Kristiansen 
 
Før båtsesongen 2012 fikk vi en utfordring etter vinterstormen i 2011.  
Bølgebryteren ble nærmest slått helt i stykker og flere av bryggeelementene fikk skader.  
Vi tok fatt på jobben, utover vinteren, med å planlegge innkjøp ny bølgebryter.  
Etne Betong ble til slutt valgt som leverandør. Etne Betong leverte og monterte en 
komplett bølgebryter. Garantier og vilkår fremgår av kontrakt.  
 
Vårt forsikringsselskap Gjensidige ble umiddelbart varslet om skadene, det ble foretatt en 
befaring av partene.  
Skademelding og et erstatningskrav fra Hamar Båtforening ble oversendt Gjensidige, vårt 
erstatningskrav var på kr.1.135.542,-  
Etter flere samtaler og møter med Gjensidige ble vårt krav til erstatning og 
erstatningssum akseptert og utbetalt. Erstatningssummen ble på kr.1.127.543,- minus 
egenandel på kr. 8000,- ,netto kr. 1.119.542,-  
 
I anlegger på Tjuvholmen ble det utført mye godt dugnadsarbeid. Reparasjon av 
bryggelementer etter stormen ble utført på dugnad. 
Brygge og nedgang til Joller/småbåter ble ferdigstilt. 
Nye Grøtodden brygger ble restaurert og utsatt i en fart. 
Det ble ryddet i mye gammelt brygge materiell, kom ikke helt i mål der.  
Vi skal ved hjelp av dugnadsinnsats beholde et presentabelt anlegg på Tjuvholmen.   
 
Restaureringsprosjektet nede på Tjuvholmen avsluttes våren 2013, området vil da bli 
ryddet.    
 
I småbåthavna ble det 2012 utført mindre vedlikeholdsarbeider som skifte av flytere på 
brygge og utriggere. Anlegget må sies å være i tilfredsstillende stand.  
 
Området rundt anlegget ser presentabelt ut, vi skal fortsatt ha fokus på dette sammen 
med Hamar Kommune i 2013. 
 
Det ble i 2012 satt ut nye brygger på Grøtodden. De gamle bryggene ble noe restaurert, 
så de flyter, de nyttes nå til opplag av badebøyer.  
 
Vi oppfordrer fortsatt våre medlemmer til å benytte vår dugnadskalender som ligger på 
vår hjemmeside, til å melde seg på annonserte dugnader.  
 
Vi søkte Hamar Kommune om utvidelse av brygge 4, dette ble ikke godkjent. Vi gjør evt. 
en ny henvendelse til Kommunen.   
 
En helhetlig plan for anlegget på Tjuvholmen, som Hamar Båtforening disponerer, ble 
oversendt Hamar Kommune i 2012.  
 
I 2012 ble det registrert 37 omsatte båtplasser. Det ble registrert utleie av 90 plasser.  
 
 
 
Vi skal fortsatt ha fokus på vedlikehold og utvikling av 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 

 
Siste sesong har vært preget av mye aktiviteter knyttet til arrangementer. 
 
Det har vært arrangert sommershow for andre år på rad, og dette har blitt flittig besøkt. 
Siste år var det ca. 7000 besøkende til showet, en økning på omtrent 1500 i forhold til 
forrige år. Denne aktiviteten er med på å øke fokuset på Tjuvholmen, både fra 
kommunen og Hamars innbyggere. Kultursjef uttaler at han er veldig fornøyd med denne 
aktiviteten, da underholdningstilbudet i Hamar er lite i den perioden sommershowet 
pågår. Det er også planlagt med sommershow for sesongen 2013, og hvis alt går som 
planlagt vil dette bestå av Eldar Vågan og Øyvind Blunck, sammen med Vazelina. 
 
På slutten av sesongen ble det arrangert havnefestival, i regi av JCI. Besøket og 
innholdet var veldig begrenset, og vi må vurdere om gjennomføring av en evt. 
havnefestival i fremtiden må organiseres på en annen måte. 
 
Det har vært gode dialoger med kommunen gjennom sesongen, med fokus på overføring 
av eierskap til bygg og eiendom til oss.  
Dessverre har vi enda ikke fått opp et forslag fra Hamar kommune. 
 
Vi har etablert plantegninger for en evt. utvidelse av klubbhuset, disse vil det bli jobbet 
videre med i kommende sesong. 
 
Som en forsøksordning vil Hamar Båtforening tilby gratis trådløst nett på Tjuvholmen i 
år. Vi har montert opp utstyr, dette har vært i drift i vinter, og så langt har stabilitet og 
dekning vært meget bra. 
 
Drift av kroa har vært ivaretatt av Thore Petter Wang. Det har vært en omsetningsøkning 
de siste 2 år, men driftsresultatet er fortsatt dårlig. Dette skyldes hovedsakelig at det har 
vært lite besøkende gjennom hele åpningstiden. Vi får håpe på bedre vær, og mer 
besøkende for kommende sesong. 
 

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 Jan Atle Berntsen 

 
I år tok uthavnskomiteen ansvar for å reparere bryggene på Grøtodden, som var ustabile 
og falleferdige. De ble byttet ut med stålbrygger som fikk nytt dekke og nye og flere 
fortøyningsfester. Bryggene ble kjørt ut og montert, dog for sent til å få feiret St.Hans 
aften på Grøtodden som planlagt. Bryggene har for øvrig fungert veldig bra. 
Årets Skalldyraften ble som i fjor bestemt arrangert på Gubbestua. Dette ble også i år 
meget vellykket med godt over 40 gjester. Nydelig mat tilberedt av Thore Petter, og flott 
musikk av Svabergskameratene, samt et vellykket loddsalg med mange fine premier. 
Vi vil gjerne på vegne av komiteleder  Erik Løken, få takke alle som har møtt opp på 
arrangement og dugnader, og ønsker alle en god båtsommer. 
 

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

Økonomi:  
Reidar Otterstad har vært kasserer i 2012.  
Generelt:  
Hamar Båtforening har fortsatt relativt god økonomi. Dette til tross for skadene vi så på 
anlegget på Tjuvholmen ved forrige årsmøte. En av årsakene til at dette gikk bra, er at 
anlegget var forsikret. Dette er omtalt andre steder i referatet.  
Kassererjobben er fortsatt en tidkrevende jobb, ikke minst pga. problemer med 
medlemmer som ikke betaler for seg.  
Sen betaling  
Styret orienterte på forrige Årsmøte om at Hamar Båtforening har inngått avtale med 
Lindorff om inndriving av fordringer. 38 saker ble i 2012 sendt Lindorff.  
Noen av disse ble trukket da vi, pga. en rutine som ikke fungerte, ikke hadde sendt ut 
dette kravet tidligere. Vi beklager dette.  
Bruken av Lindorff kommer til å fortsette.  
Endring av Regnskapsprinsipper.  
Fra 2012 føres Hamar Båtforening sitt regnskap ihht vanlige regnskapsprinsipper.  
Dette har sammenheng med et ønske om dette, nå har vi systemer for kunne 
gjennomføre det, men det har også sammenheng med krav som skal tilfredsstilles når 
det søkes om momskompensasjon.  
En viktig endring er at innskudd båtplasser føres som egenkapital og at foreningens 
anlegg verdisettes i regnskapet. Tidligere ble innskudd og refusjon av innskudd ført i 
driftsregnskapet. I framtiden vil dette bli ført mot balansekonto. 
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Sak 3 – kontingent og avgifter 2013 

 
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. 

 
 
 
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. 
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Sak 4 – Regnskapstall for 2012 og budsjett for 2013 
Kasserer Reidar Otterstad gikk igjennom regnskapet for 2012 og kommenterte 
budsjettallene for 2013. 
 
 
Kasserer gikk igjennom regnskapet for 2012 og kommenterte budsjettallene for 2013. 
 

Konto Kontonavn 2011 2012 Budsjett Note

3001 Havneavgift (482 904,00)               (477 870,00)               (500 000,00)               

3002 Vedlikehold (182 276,00)               (179 725,00)               (185 000,00)               

3003 Innskudd Båtplass -                            -                            1

3004 Purregebyr (4 700,00)                   800,00                       (4 000,00)                   

3007 Fra Hamar Kommune - gressklipping (32 000,00)                 (30 000,00)                 (32 000,00)                 

3008 Fra Hamar Kommune . Vask av toalett (20 000,00)                 -                            (25 000,00)                 

3009 Utleie båtplass (245 200,00)               (246 399,32)               (200 000,00)               

3014 Gebyr uteblitt vakt (7 200,00)                   (15 000,00)                 (7 500,00)                   

3015 Gebyr uteblitt dugnad (230 300,00)               (153 000,00)               (200 000,00)               

3017 Dusjautomat (3 860,00)                   -                            (4 000,00)                   

3018 Utleie klubbhus (43 167,50)                 (44 000,00)                 (44 000,00)                 

3020 Medlemskontigent (238 200,00)               (235 500,00)               (240 000,00)               

3101 Ekstraordinære kostnader (111 185,00)               495,00                       -                            

3401 Grasrotandel (18 224,26)                 (26 518,00)                 (18 000,00)                 

3402 Momsrefusjon,Lotteritilsynet. (75 047,00)                 (62 128,00)                 (75 000,00)                 2

3601 Fakturering Hamar Seilforening (76 468,84)                 (80 491,00)                 (78 000,00)                 

3703 Diverse inntekter (30 225,00)                 (5 555,00)                   (20 000,00)                 

3900 Annen driftsrelatert inntekt (350,00)                      

SUM (1 800 957,60)             (1 555 241,32)             (1 632 500,00)              
 
Noter. 

1.) Innskudd 543.466,00, Refusjon 279.937,50, netto 263.528,50. 
Totalt innskudd, se balanse. 

 
 
 
 

2.) Kr 62.128.- i momsrefusjon. Det kreves at regnskapet er revider av registrert 
revisor. Kostnadene til dette i 2012 var kr 31.625; 50 % av det vi fikk refundert! 
 
Denne ordningen er under revisjon og vi håper de endrer kravet til registrert 
revisor. 
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Kostnader
Konto Kontonavn 2011 2012 Budsjett Note

-                            -                            -                            

4101 Refusjon Innskudd -                            

4110 Avdrag og renter på lån -                            -                            

4201 Nytt bryggemateriell 51 898,00                  -                            100 000,00                

4202 Bølgebryter 2012 988 999,24                -                            3

6209 Vedlikehold Brygga båthavn 6 798,94                    17 614,56                  30 000,00                  4

6210 Husleie Brygga 10 536,00                  10 536,00                  11 000,00                  

6233 Innleid vaktmannskap 3 200,00                    20 000,00                  5 000,00                    

6234 Betaling for vakthold 15 360,50                  26 931,00                  25 000,00                  

6235 Leie uthavnsområde 12 200,00                  12 200,00                  12 200,00                  

6236 Drift/vedlikehold uthavner -                            -                            5 000,00                    

6240 Vedlikehold klubbhus 6 489,80                    20 725,80                  50 000,00                  

6243 Uteområdet Tyvholmen 84 479,53                  41 491,43                  10 000,00                  

6289 Vedlikehold Tjuvholmen 140 149,84                237 486,22                300 000,00                4

6291 Strøm Brygga Båthavn 3 047,56                    3 079,28                    3 200,00                    

6292 Strøm Tjuvholmen 94 585,62                  67 568,08                  100 000,00                5

6293 Vann og kloakk ute Tjuvholmen 7 896,00                    6 803,00                    8 000,00                    

6294 Renovasjon Tjuvholmen 39 563,00                  48 361,00                  40 000,00                  6

6296 Vann og kloakk klubbhus 10 239,00                  18 439,00                  12 000,00                  

6310 Leiekostnader Hamar Kommune 381 737,00                392 017,00                382 000,00                

6360 Renhold av lokaler 20 142,38                  14 149,88                  25 000,00                  

6701 Honorar revisjon 6 875,00                    31 625,00                  7 000,00                    4

6704 Kostnader m kundefordringer 290,63                       -                            

6710 Styrehonorar 21 000,00                  35 000,00                  35 000,00                  

6760 Annonser 3 125,00                    7 500,00                    3 000,00                    

6790 Annen fremmed tjeneste 25 338,00                  -                            25 000,00                  

6800 Kontorrekvisita 1 194,96                    2 546,24                    5 000,00                    

6804 Data/EDB kostnader 19 921,90                  10 604,77                  20 000,00                  

6809 Diverse utgifter 140 122,00                23 056,10                  20 000,00                  

6820 Trykksaker 962,50                       4 807,25                    1 000,00                    

6860 Møte, kurs, oppdatering og lignende 6 093,20                    12 020,00                  7 000,00                    

6900 Telefon 19 811,58                  9 208,77                    20 000,00                  

6940 Porto 10 787,69                  8 579,99                    10 000,00                  

7301 Møter/tilstelninger for medlemmer 45 316,58                  65 078,00                  30 000,00                  7

7302 Årsmøte -                            5 341,00                    3 000,00                    

7320 Reklamekostnad 13 568,75                  5 231,25                    15 000,00                  

7410 Medlemskontingent 8 160,00                    7 800,00                    8 500,00                    

7500 Forsikringspremie 21 013,00                  27 456,00                  35 000,00                  

SUM 1 231 613,33              2 182 546,49              

-                            

8040 Renteinntekt, skattefri -                            -                            

8080 Renteinntekter 4 026,12                    (5 445,87)                   4 000,00                    

8150 Annen rentekostnad 98 423,51                  143 803,60                100 000,00                

8800 Årsresultat -                            -                            

SUM Renter 102 449,63                138 357,73                

Årsresultat (466 894,64)               765 662,90                 
 

3.) Ny bølgebryter 
Finansiering 
Total kostnad    2.108.541,24 
- Forsikring     1.119.542.- 
- Økning av lån      229.483,15 
- Overskudd innskudd     263.528,50 
- Rest       495.987,59 

 
 

4.) Vedlikehold Brygga og Tjuvholmen. 
Disse kontoene må ses litt i sammenheng. Forbruk ca 70.000.- under budsjett.  
Reparasjon av skadene på Tjuvholmen var budsjettert litt høyt.  
 

5.) Strøm Tjuvholmen. 
Stor nedgang fra 2011, tilbake på samme nivå som 2010. 
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6.) Renovasjon Tjuvholmen 
Stor økning. Kasserer stiller spørsmål ved om vår container brukes av andre.  
 

7.) Møter/tilstelninger for medlemmer  
Høyere beløp pga. faktura som skulle vært på 2011 

 
Balanse 2011 org. 2011 korr. 2012 Note

Konto Omløpsmidler

1191 Foreningens anlegg 11 807 480,15        11 807 480,15     8

1500 Kunder, debitorer         138 760,00 138 760,00             80 850,10            

1920 Brukskonto SH           32 088,46 32 088,46              32 225,46            

1921 Driftskonto Totens         999 196,67 999 196,67             818 398,32          

SUM EIENDELER 1 170 045,13      12 977 525,28        12 738 954,03     

Konto Gjeld og Egenkapital

Egenkapital

2000 Opptjent egenkapital 1.1       1 203 168,75           1 203 168,75 (1 136 845,13)      

2001 Endring  Opptjent EK          (1 652 931,15) 8

2099 Årsresultat         (687 082,73)             (687 082,73) 765 662,90          

2050 Innskudd båtplasser 1.1.2012        (10 154 549,00) (10 154 549,00)    8

2051 Endring innskuddskapital båtplasser (263 528,50)         8

Sum egenkapital 516 086,02        (11 291 394,13)       (10 789 259,73)    

Kortsiktig gjeld

2400 Leverandørgjeld          (12 200,00) (12 200,00)             (67 280,00)           

2980 Avsetning styrehonorar          (21 000,00) (21 000,00)             -                     

         (33 200,00) (33 200,00)             (67 280,00)           

Langsiktig gjeld

Lån på Anlegg      (1 652 931,15) (1 652 931,15)         (1 652 931,15)      8

Lån for finansiering drifts underskudd (229 483,15)         9

2290 Annuitetslån Toten Sparebank      (1 652 931,15) (1 652 931,15)         (1 882 414,30)      

SUM GJELD OG EGENKAPITAL (1 170 045,13)     (12 977 525,28)       (12 738 954,03)    

 
 

8.) Foreningens anlegg/Innskudd båtplasser 
- Konto 1191. Foreningens anlegg ble 1.1.2012 satt til kr 11.807.480,15. Dette 

tilsvarer innskudd og langsiktig gjeld pr 1.1.2012.  
Konto 2050 = innskudd båtplasser 1.1.2012.  
Konto 2051 = endring etter 1.1.2012.  
Balanse pr 31.12.2011 en korrigert ihht dette. 
 
 

9.) Langsiktig gjeld 
Økning pga. bølgebryter kr 229.483.-  

 
 
 

 
 
Etter noen kommentarer ble regnskapet enstemmig vedtatt av årsmøtet. 
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Budsjett 2013
Inntekter

Konto Kontonavn 2012 Budsjett

3001 Havneavgift (477 870,00)         (480 000,00)         

3002 Vedlikehold (179 725,00)         (180 000,00)         

3004 Purregebyr 800,00                 (800,00)                

3007 Fra Hamar Kommune - gressklipping (30 000,00)           (32 000,00)           

3008 Fra Hamar Kommune . Vask av toalett -                      (25 000,00)           

3009 Utleie båtplass (246 399,32)         (245 000,00)         

3014 Gebyr uteblitt vakt (15 000,00)           (15 000,00)           

3015 Gebyr uteblitt dugnad (153 000,00)         (175 000,00)         

3017 Dusjautomat -                      (4 000,00)             

3018 Utleie klubbhus (44 000,00)           (44 000,00)           

3020 Medlemskontigent (235 200,00)         (240 000,00)         

3401 Grasrotandel (26 518,00)           (27 000,00)           

3402 Momsrefusjon,Lotteritilsynet. (62 128,00)           (100 000,00)         10

3601 Fakturering Hamar Seilforening (80 491,00)           (75 000,00)           

3703 Diverse inntekter (5 555,00)             (10 000,00)           

3900 Annen driftsrelatert inntekt (350,00)                

SUM (1 555 436,32)       (1 652 800,00)       

Kostnader
Konto Kontonavn 2012 Budsjett

4110 Avdrag og renter på lån 190 000,00          267 096,00          

4201 Nytt bryggemateriell -                      40 000,00            

4202 Bølgebryter 2012 988 999,24          -                      

6209 Vedlikehold Brygga båthavn 17 614,56            20 000,00            

6210 Husleie Brygga 10 536,00            11 000,00            

6233 Innleid vaktmannskap 20 000,00            15 000,00            

6234 Betaling for vakthold 26 931,00            28 000,00            

6235 Leie uthavnsområde 12 200,00            12 200,00            

6236 Drift/vedlikehold uthavner -                      5 000,00              

6240 Vedlikehold klubbhus 20 725,80            25 000,00            

6243 Uteområdet Tyvholmen 41 491,43            10 000,00            

6289 Vedlikehold Tjuvholmen 237 486,22          230 000,00          

6291 Strøm Brygga Båthavn 3 079,28              3 200,00              

6292 Strøm Tjuvholmen 67 568,08            70 000,00            

6293 Vann og kloakk ute Tjuvholmen 6 803,00              8 000,00              

6294 Renovasjon Tjuvholmen 48 361,00            50 000,00            

6296 Vann og kloakk klubbhus 18 439,00            20 000,00            

6310 Leiekostnader Hamar Kommune 392 017,00          400 000,00          

6360 Renhold av lokaler 14 149,88            10 000,00            

6701 Honorar revisjon 31 625,00            30 000,00            

6704 Kostnader m kundefordringer 290,63                 -                      

6710 Styrehonorar 35 000,00            84 000,00            

6760 Annonser 7 500,00              7 500,00              

6800 Kontorrekvisita 2 546,24              5 000,00              

6804 Data/EDB kostnader 10 604,77            12 000,00            

6809 Diverse utgifter 23 056,10            25 000,00            

6820 Trykksaker 4 807,25              5 000,00              

6860 Møte, kurs, oppdatering og lignende 12 020,00            15 000,00            

6900 Telefon 9 208,77              12 000,00            

6940 Porto 8 579,99              10 000,00            

7301 Møter/tilstelninger for medlemmer 65 078,00            50 000,00            

7302 Årsmøte 5 341,00              6 000,00              

7320 Reklamekostnad 5 231,25              6 000,00              

7410 Medlemskontingent 7 800,00              8 500,00              

7500 Forsikringspremie 27 456,00            30 000,00            

SUM 2 372 546,49        1 530 496,00        -       

8040 Renteinntekt, skattefri -                      

8080 Renteinntekter (5 445,87)             (4 000,00)             

8150 Annen rentekostnad 143 803,60          120 000,00          

8800 Årsresultat -                      -                      

SUM Renter 138 357,73          116 000,00          

Årsresultat 955 467,90          (6 304,00)              
 

10.) Momskompensasjon 
Skifting av bølgebryter i 2012, er ført som vedlikehold og skal derfor 
komme under reglene for momskompensasjon. Dette er ikke hensyntatt i 
budsjettet. 

 
Følgende konto korrigert ved gjennomgang på årsmøtet: 

- Konto 3015 justeres fra 150.000.- til  175.000.-  
- Konto 3402 justeres fra   80.000.- til 100.000.- 

 

Budsjettet ble enstemmig vedtatt av årsmøtet. 
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Årsmøtesak 5 - Innkomne saker til årsmøtet 2012 
 

Sak 1: Styret i HBF foreslår å endre gebyret for ikke å møte opp på dugnad fra kroner 
1800,- til kr. 1200,-. 

Enstemmig vedtatt av årsmøtet. 

Sak 2: Forslag fra medlem Jan Atle Berntsen om å øke godtgjørelsen for 
styremedlemmer til kroner 12.000,-. Begrunnelse er at styret utfører et stort arbeid 
gjennom hele året. 

”Styrets innstilling er at dette er for høyt og styret foreslår at beløpet halveres til kr. 
6.000,-.” 

Årsmøtet vedtok Jan Atle Berntsens forslag. 

 

Årsmøte sak 6 – Valg 
Valgkomiteen har bestått av Kåre H. Hansen, Inge Faleide og Per Holland 

Valg i HBF - 2013 

Valgkomiteens innstilling er: 

 Formann: Yngve Tomter gjenvalg 
 Styremedlem: Jan Olav Høgvold på valg i 2013 - gjenvalg 
 Styremedlem: Hans Arne Karlsen på valg i 2013 - gjenvalg 
 Styremedlem: Eyvind Harder på valg i 2013 – gjenvalg 
 Styremedlem: Bjørn Kristiansen på valg i 2014 
 Styremedlem: Reidar Otterstad på valg i 2014 
 Styremedlem: Frank Kristiansen på valg i 2014 

 
Styremedlemmer velges for 2 år. 
Formann velges for 1 år. 
 Tur, arrangement og uthavnskomite:  
 Erik Løken          på valg i 2013 – gjenvalg 
 Roald Kjeverud   på valg i 2013 – gjenvalg 
 Asbjørn Holm     på valg i 2014                              
 Jan Atle Berntsen   på valg i 2014 
Arrangements- og uthavns komiteen 
Medlemmer velges for 2 år. 
  
Revisorer:  
 Willy Westeng   på valg i 2013 - gjenvalg  
 Ola Vollan på valg i 2014 

 
Valgkomite: 
 Per Holland    på valg i 2014 
 Inge Faleide  på valg i 2015 
 Kåre Hansen     på valg i 2013 - gjenvalg 
 

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