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Årsmøte 2022 

Mandag 23. mai 2022 kl. 19:00 

Tjuvholmen 

 Agenda: 

 

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 

Sak 1: Åpning. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og 

referent. 
 

Sak 2: Styrets årsberetning for 2021  
 

Styret i Hamar Båtforening for året 2021 har bestått av: 
 

• Formann   Yngve Tomter  

• Nestformann/Havnesjef  Bjørn Kristiansen  

• Kasserer   Willy Westeng  

• Vaktsjef    Tore Nilsen  

• Sekretær   Heidi Nordhaug  

• Havnesjef   Hans Arne Dybsand  

• Klubbhusansvarlig  Hans Petter Aas 

 

• Varamedlem:   Bjørn W. Andersen 

 

 

Tur, arrangement og uthavns komité: 
• Oscar Wiik 

• Erik Løken  

• Roald Kjeverud  

• Knut Strømsrud 
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Revisorer:  
• Reidar Otterstad 

• Frode Alhaug  

 

Valgkomite  
• Per Holland  

• Inge Faleide  

• Kåre H. Hansen  

 

Hamar Båtforening har følgende æresmedlemmer:  
• Avdøde Rolf Holland  

• Avdøde Per Høistad  

• Avdøde Arve Snilsberg  

• Avdøde Harald Sundheim  

• Øystein Eriksen  

• Karl Erik Joakimsen 

 

Generelt: Formann Yngve Tomter 

 
Vi har i sesongen 2021 fortsatt arbeidet fra foregående år og holdt god kontinuitet på alle pågående 
aktiviteter og funksjoner, samt tilrettelagt for en ny båtsesong. Dette til tross for nok et utfordrende 
år på grunn av COVID-19. 
 
Vårt bryggeanlegg og klubbhus har blitt vedlikeholdt og har fungert godt gjennom sesongen. Vi har 
også bygget/ tilført flere nye båtplasser, og sammen med Hamar Kommune har vi etablert en egen 
gjestebrygge i Brygga båthavn.  
 
Vi har god økonomi og er nå i stand til å gjøre mindre investeringer uten opptak av lån.  
 
De innleide vaktene har for sesongen 2021 fungert godt. Våre nye overvåkingskameraer ser ut til å 
virke etter hensikten. Det har vært god deltagelse på våre dugnader og et betydelig antall oppgaver 
har blitt utført av våre medlemmer.  
 
Styrets medlemmer har utført et betydelig arbeid og fungert godt sammen i driftsåret.  
Jeg ser fram til en ny aktiv båtsesong. 
 

Generelt: Sekretær Heidi Nordhaug 

 

Som sekretær har jeg deltatt på alle styremøter og vært referent. Sekretæren har ansvar for mottak 

av all e-post til foreningen, besvarelse av henvendelser og distribusjon av henvendelser til andre 

styremedlemmer. Det kommer mye henvendelser gjennom hele året, både fra medlemmer og andre. 

Mange henvendelser gjelder spørsmål knyttet til båtplass og spørsmål knyttet til bobilparkeringen. 

Sekretær har også ansvar for distribusjon av informasjon til medlemmene via sms og hjemmeside.  
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Vaktholdet: Vaktansvarlig Tore Nilsen  

 

Vaktholdet for sesongen 2021 har blitt ivaretatt av vårt nye kameraovervåkingssystem i tillegg til 

vektere fra Avarn Security. Vekterne har patruljert alle brygger etter kl. 2300 hver dag med 

påfølgende rapport til vaktsjef. 

Dette har etter vår erfaring fungert tilfredsstillende. Det har bare vært noen få tilfeller av bråk ved 

bryggene som vekterne har håndtert på en grei måte. 

Vi hadde noen tilfeller av tyverier fra noen båter. Gjerningspersonene ble avslørt av interne kameraer 

i noen av båtene. Personene ble konfrontert med hva de hadde gjort og har tilstått og gjort opp for 

seg. 

 

Havner 2021: Havnesjef Hans Arne Karlsen og Bjørn Kristiansen  
 

Havneanlegget ble som før klargjort med dugnadshjelp før årets båtsesong. Bryggeanleggene sto seg fint 

gjennom hele sesongen, vi hadde lite vedlikeholdskostnader gjennom sesongen. 

Skade på nedgangen til brygge nr.7 vil bli utbedret før neste båtsesongen.  

Det ble satt opp nye strømsøyler til bryggene i indre havn.   

 

Vi fortsetter med å ha fokus på problemet med gjensatte båter på gjesteplasser. Overholdes ikke regelverket, 

vil båtene bli heist på land og fraktet ut fra Tjuvholmen for eiers kostnad og risiko.  

 

Utbygging 

Vi ferdigstilte en utvidelse av bryggeanlegget på Tjuvholmen våren 2021 med 30 nye båtplasser. Vi flyttet 

bølgedemperes lenger ut i Mjøsa for å få en bedre innseiling til indre havn, det medførte bedre plass for 

gjestebåter langs bølgedemperen. Bølgedemperen ble også forlenget med ett nytt element på 20 meter. 

 

Endring ved Skibladnerbrygga 

Hamar kommune ønsket en gjestebrygge ved Skibladnerbrygga fra sesongen 2021, dette var en del av den 

aktiviteten kommunen bygget opp ved strandsonen. 

For å få til en bryggeløsning for kommunen bygget vi ned en bryggepir, brygge nr.3. Disse båtplassene ble 

flyttet over til Tjuvholmen ved at brygge nr. 4,5, 6 og7. ble forlenget med tilsvarende plasser som vi bygget ned. 

Deler av den gamle bryggen som vi bygget ned lånes ut til de som driver med vannsportaktiviteten langs 

åttemeteren. 

 

Overvåkningsanlegg,  

Vi viderefører avtalen med vaktselskapet AVARN om overvåkning av havneanleggene.  

  

Klargjøring av bryggeanlegg småbåthavna  

• Feste av løse flytere og skade på bryggene ble utbedret før sesongen. 

• Generell opprydding og vedlikehold av bryggeanlegget gjennom sesongen.  
 

Klargjøring av bryggeanlegg Tjuvholmen: 

•  Bytte av noen flytere, reparasjon av bryggefester    

• Generell opprydding og vedlikehold av bryggeanlegget gjennom sesongen. 
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Dugnad 

I 2021 gjennomført vi 28 registrerte dugnader, 223 medlemmer ble registrert med utført dugnad. 

 

Klubbhuset: Husansvarlig Hans Petter Aas  

 

Også i 2021 har vi gjort div småjobber på klubbhuset. Det ble gjort mye året før, så vi hadde i år ikke 

noen store jobber når det gjelder vedlikehold. Utvendig rekkverk mellom kroa og skråning ned mot 

seilerbrygga var gammelt og dårlig. Dette ble revet og nytt ble satt opp. 

 

Takker alle som var med på dugnadene i år. 

 

Bobilparken har fungert bra og hatt mye trafikk 

 

Økonomi: Kasserer Willy Westeng  
 

Foreningen har god økonomi og i 2021 ble overskuddet 821 tusen noe som er 525 tusen over 
budsjett.  
Lavere vedlikeholdskostnader i havner og høyere inntekter av bobilparkering er hovedårsaken til det 
gode resultatet. Ved årsskifte har foreningen 3,2 mill på bankkonto og hele 15 båtplasser «på lager» 
til en verdi av ca 0,5 mill. Bidragene fra bobilparkeringen har de siste 3 årene vært ca 600 tusen, og er 
således en vesentlig bidragsyter til foreningens overskudd og soliditet.  
 
Vi har benyttet Azets Insight AS som støttespiller på regnskap og systemtjenester. Med bruk av deres 
systemer så er alle prosesser elektroniske. Bruk av disse tjenestene gir alle styremedlemmer tilgang 
til regnskapsdata og leverandørfaktura i fra sin mobiltelefon, nettbrett eller PC. Styret har således 
god oversikt over økonomien.  Medlemmene får faktura direkte i sin nettbank eller på e-post og 
dette gjør at innbetalingene kommer inn lettere enn tidligere. Dette gir oss også effektive 
purrerutiner.   
 

 

 

Tur, arrangements og uthavnskomité 

v/Roald Kjeverud, Erik Løken, Oscar Wiik og Knut Strømsrud 

 

Det har i 2021 vært avhold ett arrangement, i tillegg til utkjøring og innhenting av brygga som ligger i 

båtforeningens uthavn i Furnesfjorden «Grøtodden». 

Bryggene ble sett over og det ble gjort noe små reparasjoner før utkjøring. 

 

Det har blitt avholdt dugnader med klipping og rydding på Grøtodden ved behov. 

 

St.Hans 2021 ble avholdt på Grøtodden.  

Vi hadde strålende vær og det ble servert pølser og drikke til de frammøtte. 

Det var veldig bra oppmøte noe uthavnskomitèen setter stor pris på. 

  

Det ble avviklet «Natursti» og «Beat for beat» med flotte premier gitt av foreningens medlemmer.  
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Det var god stemning utover kvelden, og det ble tent bål og foretatt både allsang og dans til levende 

musikk besørget av foreningens medlemmer. 

 

Takk til alle som har bidratt på dugnad og med premier til våre arrangementer. 

 

Komitêen takker for et flott 2021, og håper på en like fin sesong i 2022 
 

 

Sak 3: Fastsettelse av kontingent, havneavgifter og eventuelle andre 

avgifter 
 

Det foreslås ingen endringer for 2022 sesongen.  (se for øvrig sak 5) 

 

Sak 4: Revidert regnskap og budsjett: Kasserer Willy Westeng  

Sak 5: Innkomne saker til årsmøtet: 
 

Styret har med bakgrunn i økte utgifter til vaktavtale med Avarn, leie av overvåkningssystem og store 

økninger i strømutgifter fremmet forslag om økning i havneavgiften. 

Økningen er kun ment å kompensere for økte utgifter og vil ikke gi økte inntekter til foreningen. 

Som en følge av økning i havneavgiften, vil også leieprisene øke tilsvarende, da de som leier ut sin 

plass ikke betaler havneavgift. 

 

Det foreslås følgende modell for dette: 

Bidrag for økte vaktkostnader kr 240, for alle plasskategorier. Fordelen for medlemmene er at de 

slipper båtvakt.  Bidrag for økte strømkostnader differensieres etter plasskategori, slik at kategori 1 

får et påslag på kr 50,-, kategori 2 får et påslag på kr 150,- og kategori 3 får et påslag på kr 350,- 

Brygga båthavn har ikke strøm. 

 

Ny havneavgift fra 2022 vil etter dette forslaget bli slik: 

 

Kategori 1: Havneavgift kr 1.290,- Leie av plass kr 2.290,- en årlig økning på kr 290,- 

Kategori 2: Havneavgift kr 2.390,- Leie av plass kr 5.390,- en årlig økning på kr 390,- 

Kategori 3: Havneavgift kr 3.590,- Leie av plass kr 8.590,- en årlig økning på kr 590,- 

Brygga     :  Havneavgift kr 840,-    Leie av plass kr 1.240,-  en årlig økning på kr 240,- 

 

Sak 6: Valg i HBF – 2022, valgkomiteens innstilling: 
 

Styre: 
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• Formann        Yngve Tomter   på valg i 2022 – Gjenvalg 

• Styremedlem  Bjørn Kristiansen  på valg i 2022 - Gjenvalg 

• Styremedlem  Tore Nilssen på   på valg i 2022 - Gjenvalg 

• Styremedlem  Willy Westeng  på valg i 2022 - Gjenvalg 
 

• Styremedlem  Hans Arne Dybsand på valg i 2023  

• Styremedlem  Hans Petter Aas  på valg i 2023  

• Styremedlem  Heidi Nordhaug  på valg i 2023  

• Varamedlem  Bjørn W. Andersen   på valg i 2023  
 

Styremedlemmer og varamedlemmer velges for 2 år. 
Formann velges for 1 år. 
   
Tur, arrangement og uthavnskomitéen:  
 

• Oscar Wiik       på valg i 2022 - Gjenvalg 

• Knut Strømsrud      på valg i 2022 – Gjenvalg 

• Roald Kjeverud på valg i 2023 

• Erik Løken          på valg i 2023  
 

Revisorer:  
 

• Frode Alhaug på valg i 2022 – Gjenvalg 

• Reidar Otterstad     på valg i 2023 
 

Valgkomite: 
 

• Kåre H. Hansen     på valg i 2022 - Gjenvalg 

• Per Holland  på valg i 2023 

• Inge Faleide   på valg i 2024 
 
 


