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

referent. 

Sak 2: Styrets årsberetning for 2018  
 

Styret i Hamar Båtforening for året 2018 har bestått av: 
 

• Formann   Yngve Tomter  

• Nestformann/Havnesjef  Bjørn Kristiansen  

• Kasserer    Willy Westeng  

• Vaktsjef    Tore Nilsen  

• Sekretær   Ståle Rindal  

• Havnesjef   Hans Arne Karlsen  

• Klubbhusansvarlig  Hans Petter Aas 

 

• Varamedlem:   Bjørn W. Andersen 

• Varamedlem:   Magne Morsund 

 

Tur, arrangement og uthavns komité: 
• Asbjørn Holm  

• Erik Løken  

• Roald Kjeverud  

• Knut Strømsrud 

 

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 
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Generelt: Formann Yngve Tomter  
Vi har i sesongen 2018 fortsatt arbeidet fra foregående år og holdt god kontinuitet på alle pågående aktiviteter 

og funksjoner samt tilrettelagt for en ny båtsesong. 

Vårt bryggeanlegg og klubbhus har blitt vedlikeholdt som planlagt og har fungert godt gjennom sesongen. Vi 

har god økonomi og utestående lån ble nedbetalt i 2017. Vaktene har for sesongen 2018 fungert godt. Det har 

vært god deltagelse på våre dugnader og et betydelig antall oppgaver har blitt utført av våre medlemmer også i 

2018.  

Styrets medlemmer har utført et betydelig arbeid og fungert godt sammen i driftsåret.  

Jeg ser fram til en ny aktiv båtsesong. 

Generelt: Sekretær Ståle Rindal  
Sekretær har en del faste oppgaver som mottak og distribusjon av e-post, informasjon til medlemmer via SMS 

og hjemmeside samt være referent på møter. Stor pågang med spørsmål om båtplasser og bobilparkering. 

I tillegg har vært det en god del praktiske oppgaver gjennom sesongen.  

 

Vaktholdet: Vaktansvarlig Tore Nilsen  
Vaktsjefen har hatt ansvar for å administrere vaktholdet ved bryggeanleggene til foreningen. Gjennomføringen 

har gått veldig greit.  

Det fungerer fint med sms-varsling om vakttidspunkt. Har hatt noen henvendelser om bytte av vakt, men dette 

løser seg ved at medlemmene ordner bytte selv. 

 

- Medlemmer forlatt sin vakt for tidlig: 0 

- Ikke møtt opp til vakt:   4 

- Fyllebråk:    1 

- Båter som har tatt inn vann:  0 

- Mangelfull fortøyning:   3 (her må båteiere passe bedre på ved uvær) 

 

Vaktbua på Tjuvholmen er nå renovert. Frivillige vaktmannskaper fungerer veldig bra, dette er folk som gjør en 

veldig bra jobb. 

Vaktlister for 2019 vil bli lagt ut på vår hjemmeside. Medlemmene må følge med på disse hele sesongen da det 

kan skje endringer underveis. 

 

Utlevering/ innlevering av nøkler til vaktbodene skjer som før på Circle-K i Vangsvegen ved gamle CC. 
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HBF’s havner: Havnesjefer Hans Arne Karlsen og Bjørn Kristiansen  
 

Vi startet som vanlig båtsesongen i år med et godt stykke dugnadsarbeid for å klargjøre havnene for sesongen, 

dette er en viktig aktivitet for å holde anleggene i orden.  

Vårflommen i Mjøsa ble lavere enn det vi fryktet. Det ble ikke nødvendig med større tiltak, som vi hadde planer 

for, i småbåthavna ble kun alle nedgangene til bryggene koblet fra. 

  

I sommer fikk vi to perioder med veldig sterk vind, dette satte deler av bryggeanlegget på Tjuvholmen på prøve.           

Det ble skader og brudd i flere elementskjøter på betong bryggene, disse måtte vi inn å sikres under uværet for 

å holde bryggene sammen. Skadene ble i etterkant utbedret.  

Det ble sendt ut SMS varsel til medlemmene med oppfordring om å sjekke fortøyninger og sikre båtene. Vi må 

forventer at båtene i anlegget fortøyes for storm, har solid fortøyningstau og strekkavlastere. 

 

Utvidet båthavn på Tjuvholmen 

Forslag til utvidelsen av båthavna på Tjuvholmen er med i planprogrammet for det offentlige rom for 

Tjuvholmen. Planprogrammet er ikke ferdigbehandlet i kommunen. 

 

Ny vinteropplagringsplass 

Konsulentfirmaet Rambøl ble engasjert av kommunene Stange, Hamar og Ringsaker for å utrede muligheten for 

ny vinterlagringsplass for båter, fortrinnsvis i strandsonen. Et område i Stange, ved Hias, er foreslått som et 

alternativt område. Stange kommune inkluderer nå disse planene i sitt planprogram som skal behandles i 

planutvalget 26.mars 2019.  

 

Vedlikehold brygger i småbåthavna (Brygga) 

-Rep. av defekt elementskjøt på brygge 5 

-Bytte av en utrigger på brygge 5  

-Lagt ned en ny moring for å justere opp brygge 3 

-Rep. av utrigger på brygge 7 

-Feste av løse flytere etter vinteren. 

-Generell opprydding og vedlikehold i anlegget gjennom sesongen.  

 

Vedlikehold brygger på Tjuvholmen: 

-Ny nedgang til brygge 1 

-Lagt ut to nye moringer for å justere opp brygge 3, samt bytte av en flyter. 

-Rep. av elementskjøt på brygge 4 

-Rep. av elementskjøter på brygge 5 

-Lagt ut 8 stk nye moringer for bedre sikring av brygge 5 

-Rep. av landfeste og elementskjøt på brygge 6 

-Rep. av landfeste til brygge 7, samt skifte av flyter 

-Strammet opp alle skjøtene på bølgebryteren 

-Det gjenstår fortsatt noe som må utbedres på betong bryggene.  

-Generell opprydding og vedlikehold i anlegget gjennom sesongen. 

 

Annet: 

Plassert ut ny moring til merkestake for hamarskjæret 

Repp. av brygge og nye flytere ble utført på brygga til badebøyene.  
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Båtplasser 

Det ble leid ut 108 båtplasser i 2018, av disse var 38 på Brygga og 70 på Tjuvholmen. 

 

Dugnad 

Det ble i 2018 innkalt til 27 dugnader, 228 medlemmer er registrert med utført dugnad. 

 

 

Klubbhuset: Husansvarlig Hans Petter Aas  
 

Vi har også i år utført arbeider på klubbhus og området for å opprettholde en god standard.  

I år fikk vi utført følgende: 

-Byttet ut ventilasjonsanlegg 

-Nye gulv på 2 stk wc 

-Byttet dører til wc 

-Oppgradering av el-anlegg 

-Rehabilitering av vaktbod. Det hadde oppstått råteskader og stor slitasje, så dette var på tide å få gjort. 

-Diverse maling på hus og rekkverk 

 

Mye av dette arbeidet er gjort med dugnad fra medlemmene. Tusen takk for kjempegod innsats. 

 

Det har i år som i fjor vært godt med bobiler på plassen. 

 

 

Tur, arrangement og uthavns komité 

V/Roald Kjeverud, Erik Løken, Asbjørn Holm, Knut Strømsrud 

 
Det har i år vært avhold to arrangementer i tillegg til utkjøring og innhenting av brygga som ligger i 

båtforeningens uthavn i Furnesfjorden «Grøtodden». 

Bryggene ble sett over og det ble gjort noen småreparasjoner før utkjøring. 

 

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

 

Det har blitt avholdt St.Hans feiring på Grøtodden. 

Været var fint og det ble servert varme pløser og kaldt drikke. 

Det var rebusløp med flotte premier som var gitt av foreningens medlemmer. 

Bålet ble tent og det var god stemning med allsang og gitarspill utover kvelden, det virket som alle frammøtte 

koste seg stort. 

Komiteen synes som vanlig det hadde vært flott om flere hadde tatt turen og benyttet seg av den fantastiske 

uthavna vi disponerer både på St.Hans, men også ellers i sesongen. 

 

Det ble som foregående år avholdt en «Vårpussfest» på «Kroa». 

Her ble det servert deilig grillmat og danset til musikk besørget av foreningens medlemmer, det var også her 

masse premier i forbindelse med loddsalg. 

Det vil bli «Vårpussfest» også i år, mer info vil bli sendt ut. 

 

 

Takk til alle som har bidratt med gevinster til våre arrangementer.  

 

Komitéen takker for et flott 2018 , og håper på en like fin sesong i 2019. 
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Sak 3: Fastsettelse av kontingent, havneavgifter og eventuelle andre 

avgifter 
Grunnet økte utgifter ser styret det nødvendig å øke avgiftene noe.  

 

1: Medlemskontingent endres med kr. 50,- fra 300,- til 350,- for 2019 

 

2: Havneavgifter endres som følger for 2019: 

 Gruppe 1: Ingen endring, kr 1.000,- 

 Gruppe 2: Endres med kr. 500,- fra 1.500,- til 2.000,- 

 Gruppe 3: Endres med kr. 1.000,- fra 2000,- til 3.000,- 

 Brygga: Ingen endring, kr. 600,- 

 

Endringene i havneavgift begrunnes i økning i utgifter til vann og strøm som i all hovedsak gjelder 

Gruppe 2 og 3. 

 

3: Vedlikeholdsavgift: Endres med kr 50,- fra 350,- til 400,- for 2019   

Sak 4: Revidert regnskap og budsjett: Kasserer Willy Westeng  
 

Driftsinntektene økte 2018 økte med Kr 413. 461,-  Denne økningen kommer i hovedsak fra prisøkning 

bobilparkering, økt mva refusjon, økt andre driftsrelaterte inntekter.  

 

Prisøkningen i bobilparkeringen ble gjort for å dekke opp kostnadene til avtalen med Tjuvholmen kro i forhold 

til å drifte bobilparkeringen. Foreningen har også vært nødt til å registrere seg i MVA registeret på grunn av 

omfanget av bobilparkeringsvirksomheten.  

 

Foreningen har fra 2018 satt bort regnskapsføringen til eksternt regnskapsbyrå. Dette har vært nødvendig på 

grunn av arbeidsmengden på kasserer.   

 

Det har i 2018 blitt utført mye vedlikehold på bryggemateriell og klubbhus, Dette har kostet i overkant av 1 mill 

og dette er hovedårsaken til at foreningen har et underskudd for året på Kr 98.692,-   

 

Ved omsetning av båtplasser får selger igjen sitt opprinnelige innskudd. Ny eier må betale ny pris og det er 

fortsatt slik at foreningen tjener penger på dette. I 2018 var gevinsten på  Kr 219.704 på dette og denne inntekten 

føres ikke over resultatet.   

 

 

Foreningen har god økonomi og kontantbeholdningen ved årsskiftet var Kr 1.803.984 mill  

og foreningen har ikke langsiktig gjeld. 

 

Se vedlagte dokumenter Regnskap 2018 og Budsjett 2019 
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Sak 5: Innkomne saker til årsmøtet: 

Forslag fra valgkomiteen: 

Vedtekter, paragraf 5 «Valg», punkt d: 

«2 vararepresentanter» endres til «1 vararepresentant» 

 

 

 

  

 

Sak 6: Valg i HBF – 2019, valgkomiteens innstilling: 

  

Styre: 

Valgkomiteens innstilling: 
Formann: Yngve Tomter på valg i 2019 – Gjenvalg 
Styremedlem: Hans Arne Karlsen på valg i 2019 - Gjenvalg  
Styremedlem: Hans Petter Aas på valg i 2019 - Gjenvalg 
Styremedlem: Ståle Rindal på valg i 2019 - Gjenvalg 
Styremedlem: Willy Westeng på valg i 2020 
Styremedlem: Bjørn Kristiansen på valg i 2020 
Styremedlem: Tore Nilssen på valg i 2020 
 
Varamedlem:    Bjørn W. Andersen  på valg i 2019 - Gjenvalg 
 
Styremedlemmer og varamedlemmer velges for 2 år. 
Formann velges for 1 år. 
   

Tur, arrangement og uthavns-komité: 

Valgkomiteens innstilling: 

Erik Løken           på valg i 2019 - Gjenvalg 

Roald Kjeverud    på valg i 2019 - Gjenvalg 

Asbjørn Holm      på valg i 2020                            

Knut Strømsrud      på valg i 2020 

 

Revisorer:  

Frode Alhaug  på valg i 2019 - Gjenvalg 

Reidar Otterstad     på valg i 2020 

   

Valgkomité: 

Kåre H. Hansen     på valg i 2019 - Gjenvalg 

Per Holland    på valg i 2020  

Inge Faleide   på valg i 2021 


