
Sak 6 Budsjett 

Noter til budsjett 2014 

Note 1 Bygge om brygge C for større båter  gjelder 3 plasser. 

Vi får stadig forespørsel om vi har plass til båter   25 – 30 F  noe vi ikke har plass til pr i dag . 

Vi har 1 stk på venteliste som har vi ønsker å tilby plass. Etter en gjennomgang av plasser i 

havnen foreslår styre å flytte 5 plasser fra brygge C til brygge E som har ledige plasser, da er 

denne bryggen fult opp. Ved å flytte eks båter fra brygge C  kan vi gjøre plass til 3 større båter 

og samtidigt lage bedre  plass mellom  C 16 og  C 18  det er trangt her i dag . Det vil kreve at 

vi skifter ut 2 stk utliggere på brygge C med 2 stk nye a  8,00 lm . Båtlaget mister 2 plasser 

totalt ved denne løsningen men trur det  blir letter å få fult opp ledige plasser i havnen  med  

dette behoet for plasser enn medlemmer med mindre båter . Eksisterende utligger som er 

kjøpt inn for  5 - 6 års siden  byttes ut og brukes til å erstatte eksisterende utliggere  der flere 

er modne for utskiftinger brygge C .  

Kostnad  utliggere i allminium fra Haaland & Karlson as      

 2 stk a kr. 25000,-   =  50000,-         

 

Note 2 Betalingsposer gjestehavn 

Det er oppdaget at noen stjeler penger i kasse for innbetaling av avgift gjestehavn derfor 

ønsker styre å kjøpe inn egnet pose som gjestene legger penger i og som limes tett. Vi må 

kjøpe  1000 stk  .        

 Kostnad kr. 6000,- 

Note 3 Strømsøyler brygge A og ved Indreland sin plass. 

Vi har sjekket at i eksisterende skap brygge A kan det monteres nye strømmålere som 

fungerer på samme måte som på brygge B og vi trenger ikke da å skifte ut eksisterende skap 

med nye strømsøyler.         

 Kostnader nye strømmålere brygge A  kr.5000,-      

 Vi ønsker også å montere 1 stk strømsøyle ved Indreland , strømskapet som en tar strømmen 

fra i dag er modent for utskifting.      

 Kostnad  1 stk strømsøyle  kr.15000,- 

Note 4 Utskifting av rastebenker i havnen.       

 Styret foreslår at det kjøpes inn  8 stk bord .     

 Kostnad kr. 10000,- 

Note 5 Markeringslys brygge  D - E 

 Vi  ønsker å sette 1 stk merkeringslys på enden av bryggene.    

 Kostnad kr.  5000,- 



Note 6 Parkeringsplass bak slippboden       

 Styre ønsker å lage en ny parkeringsplass på øvresiden av slippboden og plassen er tiltenkt 

ikke medlemmer  som av forskjellige grunner må i havnen. Det skal lages oppslag på 

infotavlen om at kjøring inn på området  ikke er tillatt for de som skal fiske etc . 

 Kommunen har gitt oss tillatelse å  lage til dette.  

Kostnad kr.8000,- 

 

Note 7  Innkjøp av sveiseapparat . 

Styre ønsker at vi går til innkjøp av 1 stk sveiseapparat som vi i dag må låne av andre.    

Kostnad  kr. 7000,- 

 

Note 8  Forlengelse av landgang til brygge E              

Det viser seg at brygge kom litt for nær land slik at plass nr.1 ikke kunne brukes . 

 Styre har forlenget landgangen slik at bryggen kan trekkes utover og gjøre plassen brukbar. 

 Kostnad kr. 5500,- 

 

Note 9  Vedlikehold av landfester brygge F                              

Eksisterende fester er løsnet og massen er meget løs derfor foreslår styret at det slåes ned    

2 stk stålrør.  

Kostnad kr. 4000,-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Note 10   Oppgradering av kaikant m/skjørt i havneområdet fra Indrelands kai og ned til slippen.

   

Styret foreslår at vi oppgraderer hele kaiområde mellom Indreland plass og helt ned til 

slippen  noe som har vært snakket om i flere år. Arbeidet kan utføres etter samme prinsipp 

som vi laget gjestekaien . Dette er et arbeid som vil kreve stor arbeidsinnsats og kostnaden er 

også stor derfor foreslår styre at dette utføres trinnvis over en periode på flere år. Kommer 

det noe uforesatt til må selvsagt det arbeidet komme foran arbeidet med kaikanten. Hvordan   

vi prioriterer trinnene må behandles hvert år på årsmøtet . Styre har laget et oppsett på 

hvordan kostnadene slår ut i regnskapet. Se langtidsbudsjettet. Styre har foreløpig planlagt 

arbeidet  utført over en periode på 3 år .   

Trinn 1  Fra Indreland og til brygge C .             utføres 2014 

Vi foreslår dette pga.at rampe til brygge C er brukket og det må lages ny rampe der , 

samtidigt kan vi få justert brygge C som flyttes noe sørover slik at det blir litt bedre plass 

mellom brygge C – D , meget trangt i dag . 

 Kostnad første del.ca 12 lm   x 5400,-    kr. 64800  har tatt utgangspunkt i prisen pr lm kostnad 

vedr. gjestekaien . 

 Trinn 2 kaikant mellom brygge C -  D                 utføres 2015 

 De neste innvesteringer må taes i etapper og de må også vurderes  i forhold til økonomien i 

båtlaget .  

 39 lm x 5400,-  = 210600,-    

 Trinn 3 Kaikant mellom brygge D til slippen.    utføres 2016 

 40 lm x 5400 ,-  = 216000,-   

 


