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Møtedeltagere: 

Bjørn Kristiansen 

Hans Petter Aas  

Heidi Nordhaug 

Tore Nilsen 

Hans Arne Dybsand 

Willy Westeng 

I tillegg var vekter fra vaktselskapet Avarn innom og redegjorde kort om deres vakthold i 

havna. 

 

Følgende saker ble behandlet: 

 

• Økonomi og inntekter bobilcamp - kasserer 

• Status havner, nye brygger og bølgedemper – nestformann og havnesjef 

• Klubbhus og bobilcamp, status leietaker kro – klubbhusansvarlig 

• Vakter – vaktsjef 

• Eventuelt 
 

Økonomi og inntekter bobilcamp: 

Kasserer gjennomgikk økonomien pr. august. Økonomien er god. Noen poster har avvik pr august i 

forhold til budsjett, men dette skyldes for en stor del at de fleste inntekter faktureres senere på året. 

Inntektene fra bobilcapen er så langt på hele 366.000,- Dette er nesten 110.000,- mer enn i fjor. Det 

har vært litt større kostnader på vedlikehold klubbhus, men til gjengjeld har det vært lave kostnader 

på vedlikehold av havner. Det antas at resultatet for 2021 vil komme ut omtrent som budsjettert 

eller litt bedre. Likviditeten er god, fakturaer betales på forfall, og det jobbes godt med innkreving av 

utestående fordringer. 

 

Status havner, nye brygger og bølgedemper.: 

En brygge på Brygga båthavn er bygget ned, slik at kommunen fikk tilgang til en brygge for gjester. 

Medlemmer med plass på denne brygga fikk tilbud om å flytte over til kategori 1 plasser på 



Tjuvholmen. Mange har flyttet over og har dermed betalt nye satser for plass i kategori 1. Resten har 

fått midlertidige plasser på Brygga båthavn. Alle havner er i god stand, og det har vært lite behov for 

vedlikehold så langt i år. Nye elementer er på plass på Tjuvholmen på brygge 4,5,6 og 7, og ny 

bølgedemper er også ferdigstilt.  Det vil bli avholdt dugnader for å klargjøre bryggene til vinter. 

 

Klubbhus og bobilcamp, status leietaker kro: 

Det har vært en del problemer og jobb med betalingsautomat på bobilcampen. Det ses på 

muligheten for å få et annet selskap enn i dag, til å drifte og vedlikeholde automaten. Styret 

diskuterte sommerens utfordringer i forhold til bobilcampen og parkering for medlemmene i HBF. 

Men er enig om at dette må organiseres bedre til neste sesong, og det er derfor satt av ny tid til å 

jobbe mer med saken.  

 

Vakter: 

 

Avarn skal gå runde på alle brygger en gang pr kveld. Pr i dag mangler det elektroniske rapporter, 

men vekter leverer skriftlig vaktrapport hver kveld. Både vekter som var innom på møtet og 

vaktsjefen bekrefter at vekter går runde hver dag slik som avtalt. Vaktsjef har blitt kontaktet flere 

ganger i løpet av sommeren i forhold til hendelser i havna, og vekter har også rapportert om 

oppdagede småmangler på bryggene. 

 

Eventuelt: 

Ingen saker. 

 

Styret ønsker alle medlemmer en riktig god høst! 


