
                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

Årsberetning 

                   2017 

  HAUKNES MARINA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Saksliste årsmøte 

Hauknes Marina 
 

 

Søndag den 22.4.2018. klubbhus Hauknes Marina 

 

 

 

1 Åpning 

 

2 Godkjenning av innkalling 

Godkjenning av saksliste 

 

3 Konstituering : 

Valg av dirigent 

Valg av referent 

Valg av to medlemmer for underskrift av protokoll 

 

4 Årsberetning 

 

5 Regnskap 

 

6 Budsjett 

 

7 Innkommende forslag 

 

8 Valg 

 

9 Avslutning/eventuelt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Årsmelding Hauknes Marina 

           Arbeidsåret 2017 
                                          

 

 

 

Styret har hatt følgende sammensetning i 2017 

 

Leder   :Leif H Vassvik 

Kasserer   :Hans O Hind 

Sekretær  :Sverre Kalstad 

Styremedlemmer :Terje Nerdal 

   :Hans Steen 

   :Steinar R Kristensen 

 

 

Det har vært avholdt 12 styremøter og en god del arbeidsmøter i 2017 hvor det nye 

klubbhuset har tatt mye av tiden og fornying av bølgedemper med ny oppankring 

 

 

Ting som er utført i 2017 

Ferdigstillelse klubbhus utvendig  

Innredning klubbhus  

Rør og El arbeider klubbhus 

Flytting av utstyr gammelnaust til ny naust 

Riving av gammelnaust 

Kapping av B brygge 

Forlengelse av brygge E med 20m 

Flytting av tavle til ny nedgang betongbrygge 

Bygd utsetter for pirer/anker for brygger som fungerer på en utmerket måte 

Forankring av betongbrygge 

Vann og strømsøyler betongbrygge 

Forlenging/nytt dekke på pirer(6m og 8m) 

Branninstruks klubbhus  

Solskjerming klubbhus innvendig 

 

Ting som skal utføres i 2018 

Div oppgraderinger innvendig klubbhus(lufting kloakk innkledning av rør) 

Utsmykning innvendig klubbhus  

Ferdigstillelse av naustområde ved sliptomta avhengig av godkjennelse av kommunen 

Ferdigstillelse av sliptomta 

Oppslagstavle nedkjøring til havna 

Styreskinner landganger 

Flytting av bu til sliptomta 

Flytting av tankanlegg bensin og disel 

Opparbeiding av  området rundt gammelnaust og Bu som flyttes til sliptomta 

Ferdigstillelse av brygger  

Utsetting av pirer som er forlenget 

Oppdatering på kontrakter båtplasser 



Nedborring hylser for brøytestikker 

Datalinje klubbhus (pågår) 

Bygging av tak over kjøkken klubbhus(ferdig) 

 

Klubbhus ble ferdig i løpet av mai 2017 og har hvert utleid en del ganger i 2017 og vi har fått 

en del innspill fra medlemmer som har leid huset på ting som bør endres på noe som vi må ta 

stilling til, men i hovedsak så fungerer huset godt 

I 2017 hadde vi 2 fellesdugnader hvor oppmøte var brukbart hvor vi skiftet dekke på 

pirer,brygge E forlenget ,rydding i naust,ordning av port naust, og kledning av nye raftkasser 

etter vi har at besøk av mink. 

 

Vedrørende økonomien til Hauknes Marina så er den under kontroll  henviser her til 

regnskapet og budsjettet. 

 

 

Styret har også bestemt at det skal kjøres et båtlotteri i 2018 slik som vi har gjort det før om 

åran.Vi er klar over at det er en del medlemmer som ikke liker dette loddsalget, men vi ser at 

vi har et overskudd på ca 120-130tusen kr, noe som er mye penger for foreningen, og derfor 

blir den gjennomført. 

 

Vi venter fremdeles på reguleringsplanen for Hauknesodden med ny nedkjøring og om vi får 

de nye nausttomtene som vi har søkt på med spenning så her må vi bare ha tålmodighet. 

Styret ser også for seg at vi bør ha en åpningsfest nede i havna i løpet av sommeren dette vil 

styret komme tilbake til på i løpet av våren. 

Vår hjemmeside prøver vi å forbedre hele tiden og vi er veldig glad at Tore Braaten som 

følger opp dette , og som i tillegg hjelper oss å se på et nytt datasystem for å drive havner noe 

som vil lette arbeidet for styret i Hauknes Marina.  

 

Styret vil takke alle som har stilt opp på dugnader/jobber, og ser også at det er en del nøkkel 

personer som går igjen på jobbene når det gjelder klubbhus,balkonger,brygger,fortøyninger 

etc så her er det mange av medlemmer som har en knippe personer å takke for at vi har fått 

den havna slik den fremstår  i dag. 

Ut av styret nå går Steinar Kristensen og Hans Steen og disse to har til sammen vært med i 

styret i 16 år så her går det 2 rutinerte karer ut av styret ,og styret vil takke dem for den 

innsatsen som de har gjort for Hauknes Marina. 

 

Det sittende styret vil takke for den perioden vi har lagt bak oss å ønsker det nye styret lykke 

til i kommende periode. 

 

 

 

 

Leif Helge Vassvik     Sverre Kalstad 
Leder        Sekretær 

 


