Årsberetning
2018
HAUKNES MARINA

Saksliste årsmøte
Hauknes Marina
Onsdag den 10.4.2019. 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 2018

Styret har hatt følgende sammensetning i 2018
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Det har vært avholdt 13 styremøter og en god del arbeidsmøter i 2018 hvor ny gjestebrygge
,flytting av diesel og bensin brygge, div oppgraderinger på hele anlegget gjelder både brygger
og klubbhus, planlegging av dugnadsjobber og organisering av lotteriet til Hauknes Marina

Ting som er utført i 2018
Fundament for diesel og Bensin Container på molo
Flytting av diesel og bensin brygge
Landfeste for landgang gjestebrygga
Ny gjestebrygge
Montering av pirer gjestebrygge
Montering av nye strømsøyler
Montering av nye stolper for parkbelysning
Legging av strøm til molo Vest
Opplegg lys i Naust Hauknes Marina
Rep strøm E Brygga
Tak over kjøkken innvendig klubbhus
Montering av støydemping vegger og tak innvendig klubbhus
Div oppgraderinger innvendig i klubbhus(lufting kloakk, innkledning av rør etc)
Lotteri
Utsmykning innvendig klubbhus
Ting som skal utføres i 2019
Innkjøp av nye bord og stoler klubbhus
Ny landgang/landfeste gjestebrygge ses i sammenheng med altan klubbhus
Opprydding av areal mellom klubbhus og utsetter rampe
Flytting av gamle flaggstang til diesel/bensin Container
Oppankring av gamle flytebrygge ved diesel/bensin container
Lotteri 2019
Oppstart slip
Kapping C brygge
Info Tavle
Areal rundt borerigg må ses på

Parkbelysning
Overgang av fortøyninger/skiftes???
Kledning av strømskap som står på vegger på noen naust
Flytting av bu til sliptomta
Klubbhus ble ferdig i mai 2017 og i 2018 er det gjort noen nødvendige oppgraderinger
innvendig som tak over kjøkken, lufting av kloakk over tak og det fungerer godt, det er også
installert varmepumpe i klubbhuset.
I 2018 hadde vi 2 fellesdugnader hvor oppmøte var veldig bra hvor vi bygget gjestebrygge
landfeste for landgang, noe som går igjen på dugnadene er at vi hver gang trenger en
skikkelig opprydding i naust over utstyr /materiell som Hauknes Marina har i havna. Styret
ser også at det er veldig viktig på dugnadene å ha en overgang av bryggene når det gjelder
pirer , fortøyninger ,strømsøyler da bryggene får stor påstand i løpet av en tøff vinter.
Vedrørende økonomien til Hauknes Marina så er den under kontroll henviser her til
regnskapet og budsjettet.
Det blir også loddsalg i 2019 selv om det er noen som ikke liker å få lodd bøker utdelt som de
må selge ,men styret ser at vi har et overskudd på ca 130 tusen noe som er mye penger for
foreningen. I år går det ca 50 tusen av dette overskuddet til nytt inventar i klubbhuset
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 .
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.
Det sittende styret vil takke for den perioden vi har lagt bak oss å ønsker det nye styret lykke
til i kommende periode.
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