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Leder:    Ludvig Magne Pedersen 

Kasserer:   Gisle Kofoed (sluttet i styret 12.8.2016) 

   Leder har fungert som kasserer. 

Sekretær:  Trine Breivik 

Styremedlem:  Svenn Ravik(Havnesjef) 

Styremedlem:  Jan Konrad Olsen 

Styremedlem:  Olav Pedersen 

Varamedlem:  Jan Marvold (har meldt seg ut som medlem fra 2016) 

Varamedlem:  Svenn B. Isaksen 

 

Det har i løpet av 2016 vært avholdt 6 styremøter, hvor det har vært behandlet 35 saker. 

Videre har det vært avholdt vanlig årsmøte 3. april 2016.  

IBF har ved utgangen av 2016: 

  99 medlemmer – herav 3 nye innmeldinger. Det er utmeldt 1 medlem.   Medlemmer 

som ikke har betalt medlemskontingent er 4. Disse er ikke lenger medlemmer av 

båtforeningen. 

  71 Båtplasser (en båtplass er ledig for fast utleie) 

    0  båtplasser -nye.     
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Tormodbrygga: 

 

IBF har i sommerhalvåret holdt Tormodbrygga åpen for gjester som kommer til Inndyr 

sjøvegen. Det har vært gjort et godt dugnadsarbeid av de som har vært vakter.  

Leieinntektene Tormodbrygga er noe mindre enn i 2015. Styret takker utleieansvarlig for 

arbeidet som gjøres i forbindelse med utleien. 

Det skal vurderes om det er mulig å få til oppstillingsplass for bobiler(campingvogner) 

langs «strandpromenaden». Her er det da snakk om å bruke noen av de gamle 

strømstolpene til dette formålet. Dette kan da oppsettes når det strekkes kabel fra 

Tormodbrygga til portene på brygge 3 og 4. 

Da IBF ikke eier arealer her, må det tas kontakt med 

grunneierne.(Kommuneadministrasjonen?) 

Leieinntekter Tormodbrygga var i 2016 på kr 14650,- (kr 16 900,- i 2015) 

Bryggene: 

Kaileien på gjestebrygga var på kr 26625,- (kr 12 921,- i 2015). Det har vært båter ved 

gjestebrygga hele sommeren. Kaileien er øket med over 100 %. En god markedsføring vil 

nok gi en enda større inntekt. Dette skal styret jobbe med i 2017 (Ny hjemmeside for IBF er 

under arbeide) 

Salg av strøm på bryggene var på kr 5690, (kr 7 688,- i 2015 ) 

Tormodbrygga: 

Snørassikringen på sørsiden av Tormodbrygga er ferdigstilt i 2016. Det ble her laget 

lemmer som kan legges ned og tas opp slik at hele «plattingen» kan brukes til uteplass ved 

brygga. 

Alt av el-installasjoner på brygga er gjort ferdig i 2016.  Det er blant annet montert 

belysning i ganger og loft/møterom, samt nødvendige stikkontakter. 

Møterommet i 2 etasje er tatt i bruk. Her gjenstår maling av tak og eventuelt noe arbeider 

med tømmerveggene. 

Det er montert reoler i lagerrommet i 2, etasje. Materiell (deler mm.) til bryggeanleggene, 

samt verktøy, er plassert i reoler og det er nå ryddet opp i lagerrommet. 
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Bryggeanleggene: 

I 2016 er det bare gjort små reparasjoner på bryggeanleggene. 

Det er blant annet lagt nye «lister» på landgangen på brygge 2. 

Det har vært forsøkt flere ganger å engasjere firma (Gifas) til å foreta ettersyn og utskiftinger 

av fortøyninger på brygge 1 og 2 uten resultat. 

I februar 2017 måtte dette arbeidet gjøres da det var fare for at brygge 1 og også brygge 2 

kunne flytte seg slik at det oppsto skader på båtene i bryggeanleggene. 

Dykkerfirma ØPD- Subsea AS avd. Bodø ble forespurt og arbeidet med ettersyn og utskifting 

av fortøyninger er nå utført.  Dette kostet IBF kr 171 419,- Det vil bli vurdert om at det bør 

avtales med dykkerfirma angående ettersyn av IBF`bryggeanlegg. 

Tormodbrygga: 

  må males utvending og oppsatte portanlegg ved bryggene (brygge 2,3, og 4 males i 

samme farge som Tormodbrygga.) 

  stolpefundamentene under brygga bør etterses og eventuelt utskiftes/repareres 

  taket i «møterommet» males hvitt. 

  skaffes stoler til møterom i 2. etasje, gjerne brukt. 

  gulvet i salen nede bør etterses/rengjøres og smøres til våren 

 

 

 

Bryggeanleggene: 

Brygge 3: 

Skifte ut pongtong v/enden av bryggen 

Det monteres lys på portanlegget 

Fortøyninger etterses. 
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Brygge 4: 

Skifte ut endejern. 

Det monteres lys på portanlegget 

Fortøyninger etterses 

 

Gjelder alle bryggene: 

  alle bryggene må rengjøres og det vurderes om disse må smøres i løpet av 

våren/sommeren. 

  utriggere bør etterses og det bør skiftes /etterses at alle fastmonterte fendere er 

hele og godt festet til utrigger(dette gjelder de fendere som var levert med 

bryggeanleggene.) 

  foreta en rengjøring av pongtongene 

 

For samtlige brygger bør det vurderes en justering av båtplassbredde i forhold til båtens 

bredde. Dette vil sannsynligvis føre til at det vil bli plass til flere båter i bryggeanleggene. 

På årsmøtet legges ut skjema, hvor det kan krysses av hvilke dugnader medlemmene ønsker 

å delta i.  
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 RESULTATREGNSKAP 2016    

     
  2016 2015  

 INNTEKTER    

 Medlemskontingent 60 848,00 64 695,00  

 Årsleie båtplasser 103 667,00 69 168,00  

 Korttidsutleie båtplasser 4 665,50 2 488,00  

 Kaileie/strøm gjestebrygge 26 805,05 12 921,00  

 Salg strøm faste båtplasser 5 690,00 7 688,77  

 Leieinntekter Tormodbrygga 14 650,00 16 900,00  

 Tilskudd Inndyr Vell 0,00 0,00  

 Renteinntekter 426,05 2 638,74  

 SUM INNTEKTER 216 751,60 176 499,51  

     
 KOSTNADER    

 Nettleie/strøm 22 549,45 20 983,11  

 Forsikringspremie 46 837,00 45 277,00  

 Vedlikehold kaiene 3 012,85 126 921,40  

 Drift og vedlikehold Tormodbrygga 115 256,65 28 304,86  

 Festavg./komm.avg. 11 224,50 10 537,00  

 Porto/gebyrer 1 823,00 3 706,50  

 Telefon/annonser 2 957,50 482,00  

 Diverse 10 365,31 915,90  

 Bevertning 280,75 203,60  

 Honorar til styre, bryggeformenn og utleieansvarlig T.brygga 35 500,00 34 500,00  

 Renter lån  0,00 0,00  

 Indeksregulering av båtplassinnskudd 23 579,00 9 054,00  

 SUM UTGIFTER 273 386,01 280 885,37  

     

 RESULTAT -56 634,41 -104 385,86  

     

Kommentarer til resultatregnskapet: 
Inntektene er økt med kr 40.252,09 
Det meste av denne inntektsøkningen  er  økning av årsleie faste båtplasser.  
Det har også vært en betydelig økning av kaileie/strøm gjestebrygge. 
I øvrige inntekter er det ikke noen større endringer fra 2015. 
Kostnadene er redusert med kr 7.499,36 
Reduksjonen fra 2015 til 2016 er i stor grad som følge av store kostnader ved skifte av strømstopler 
på alle bryggene i 2015. 
Vedlikeholdet av Tormodbrygga er vesentlig økt i 2016. Dette er på grunn av ferdigstillelse av det 
elektriske anlegget med innlagt strøm på "loft"/møterom og lys i gangene. Dette var nødvendig å 
få gjort. Det er ikke større endringer i øvrige kostnader, da det meste er faste årlige kostnader, som 
strøm, forsikring, styrehonorar osv. 
Det er totalt en reduksjon av underskuddet med: kr 47.751,45 
8140 Inndyr, 25.01.2017 Ludvig Magne Pedersen 
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 BALANSE PR 
31.12.2016 

     

        
        
 EIENDELER    GJELD OG EGENKAPITAL  
 Innskudd G.S.  117 212,49  Innskudd båtplasser 667 623,00  
 Sparekonto G.S.  55 385,93     
        
 Tormodbrygga  386 624,02     

 Flytekaier  4,00     
     "Egenkapital" -108 396,56  

 Sum  559 226,44   559 226,44  

        

Kommentarer til balansen: 
Regnskapet er for 2016 lagt opp/justert til kontantprinsippet. Det vil si at inntekter og utgifter 
følger kalenderåret(ingen periodisering). Kortsiktige fordringer og påløpte kostnader er tatt ut av 
balansen. (NB! Var oppgjort pr. 31.12.2016). Dette er ikke aktuelt for regnskapet 2017.) 
Det stilles ingen krav til en liten frivillig organisasjon uten forretningsdrift/næringsvirksomhet at 
regnskapet skal følge retningslinjene i regnskapsloven (§4-1).  
I IBF går alle transaksjoner via bank(nettbank). 
Øvrige merknader: 
Når det gjelder Tormodbrygga er nok verdien betydelig høgere.  
Det er ikke fastsatt noen verdi på bryggeanleggene (flytekaiene). 
Innskudd båtplasser er bare delvis indeksregulert (solgte plasser i 2015/ 2016). Verdien er nok 
betydelig høyere. Hvis IBF i fremtiden har behov for å oppta lån til finansiering må nok verdiene 
fastsettes ved takst/verdivurdering. 
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Innskudd   Indeksregulert 

       Pr. mai 1991            til januar 2017 

Indeksfaktor (fra mai 1991)   Båtpl:              1,0000 1,684,98        SUM: 

Inntil 1,5 meters båtplass    2             3500               5897             11.794      

Inntil 2,5 meters båtplass 24   7 500  12637 303.288 

Inntil 3,0 meters båtplass 16   8 500  14322 229.152 

Inntil 3,5 meters båtplass 25   9 800  16512 412.800 

Inntil 4,0 meters båtplass   4  11 000 18534    74.136 

SUM: ( indeksregulerte båtplasser per 1.1.2017)           1.031.170 


