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Saksliste årsmøte 
Hauknes Marina 

 
 

Onsdag den 25.8.2021. 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 2020 
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Leder   :Leif H Vassvik 
Kasserer   :Hans O Hind 
Sekretær  :Sverre Kalstad 
Styremedlemmer :Terje Nerdal 
   :Øyvind Sætran 
   :Odd H Kverneng 
 

 
Det har vært avholdt 13 styremøter og en god del arbeidsmøter i 2020 hvor  planlegging 
/oppstart  av slipenvogn har stått i hovedfokus , div oppgraderinger på hele anlegget gjelder 
både brygger og uteområder , og planlegging av dugnadsjobber. 
 
 
Ting som er utført i 2020 
Oppstart planlegging av slip/+ div fôrbreddene arbeider slip  
Tilrettelagt for oppstillingsplass bobiler 4 stk med strøm (ikke ferdigstilt) 
Overgang strømsøyler brygger 
Oppgradering av areal mellom klubbhus og utsetter rampe (pågår enda 
Overgang av samtlige brygger 
Info Tavle ved gjestebrygge 
Parkbelysning fra vestre molo opp til naust Golanhøyden 
Støpt mur mot havet mellom gjestebrygge og utsetter rampe (ferdigstilles i 21) 
Eksisterende kamera overvåkning oppgraderes vil også pågå i 21 
Ny vaskemaskin bad klubbhus 
Flytting av tavle ned til gjestebrygg 
Påforing av gjestebrygge da den var for kort. 
Skillevegger mellom naust mot Jernbanen (pålegg fra Jernbaneverket) 
 
 
Ting som skal utføres i 2021 
Info Tavle nedkjøring til havna ???? 
Kontinuerlig arbeide med slip(avventer endelig godkjenning) 
Flytting av BU til sliptomta (avventes) 
Kledning av strømskap som står på vegger på noen naust 
Steinlegging mellom klubbhus og utsetter rampe 
Areal mellom klubbhus og utsetter rampe planlagt grillstue som må godkjennes 
Ferdigstille bobilcamp 
Ferdigstille område mellom gjestebrygge og utsetter rampe 
Vedlikehold av fortøyninger på samtlige brygger (stor jobb må ha dykker her) 
Montering av strekkavlastning betongbrygge 
Oppgradering av Bu ved utsetter rampe som skal til sliptomt 



  
 
Klubbhus som vi hadde ferdig i 2017 har i de vel 2 første driftsårene vært utleid veldig mye 
,noe som har tilført laget gode inntekter ved utleie .Siden mars i 2020 når Corona kom til 
Norge har vi hatt en betraktelig nedgang i utleie ca 70%?? . 
 
I 2020 hadde vi 2 fellesdugnader hvor oppmøte var fantastisk bra og vi opplever at det kan bli 
for mange i forhold til de jobbene som vi hadde tenkt å gjøre , men vi ser det som  en god 
måte at folk som har båter og naust i havna blir bedre kjent med hverandre. 
Ting som ble gjort på dugnaden er som i alle år overgang av alle bryggene ,landganger, 
fortøyninger strømsøyler landfester etc.Vi har også fått laget skillevegger mellom naustene 
nærmest jernbanen noe som jernbaneverket har krevd for at vi skulle få bygget naustene.  
Som vanlig er rydding av i naustet/havna en vanlig dugnadsjobb slik at vi har oversikt på hva 
vi har av materiell/ utstyr , og at uteområdet i havna  ser bra ut. 
Slipen er et prosjekt som har gått over lang tid og vi fikk nye utfordringer da raset i Langneset 
gikk og Rana Kommune ønsket en grunnundersøkelse av området der slipen skal etableres, og 
vi engasjerte Rambøll til å gjøre den jobben noe som ikke er gratis. Rapporten ble ferdig i 
februar 2021 og den blir sendt til Fylket /Bane Nord for uttalelse i april 2021, før innsending 
til  kommunen for endelig godkjenning. Det kan også nevnes at da raset gikk i Langneset fikk 
vi også ødelagt en landgang grunnet flodbølgen som kom uten at vi fikk noe erstatning for 
den. 
Vi har også hatt en oppdatering på kameraovervåkningen i havna som også vil pågå ut i 2021  
 
Vedrørende økonomien til Hauknes Marina så er den under kontroll  henviser her til 
regnskapet og budsjettet. Nytt i år er at vi har fått et regnskapsfirma til å føre regnskapet for 
oss da det begynner å bli ganske stor omsetning og mange bilag og de følger opp purringer på 
de som ikke gjør opp for seg.Vi har også innført styrehonorar for styret i  havna som ble 
godkjent på årsmøtet 2020 
 
Loddsalget som skulle ha vært i 2020 ble det ikke noe av grunnet koronan og styret vil legge 
frem et forslag til årsmøtet om at vært enkelt medlem betaler inn kr 500 grunnet bortfallet av 
lotteriinntekter for 2020 og 2021 ???? da dette er er en kjærkommen inntekt for å 
videreutvikle havna 
 
Vår hjemmeside prøver vi å forbedre hele tiden og vi er veldig glad at Tore Braaten tar seg av 
denne jobben på en utmerket måte  
 
Styret vil takke alle som har stilt opp på dugnader/jobber og slik vi føler det så er 
medlemmene veldig stolt av havna og det vi har fått til i løpet av disse årene. 
 
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 
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