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Leder:

Ludvig Magne Pedersen

Kasserer:

Petter Kjærnes

Sekretær:

Trine Breivik

Styremedlem:

Svenn Ravik(Nestleder/Havnesjef)

Styremedlem:

Jan Konrad Olsen

Styremedlem:

Jan Pedersen

Varamedlem:

Knut Erik Svendsen

Varamedlem:

Bjørn Inge Lorentzen

Det har i løpet av 2017 vært avholdt 6 styremøter, hvor det har vært behandlet 38 saker.
Videre har det vært avholdt vanlig årsmøte 23. april 2017.

Det er laget ny hjemmeside- nettsiden for Inndyr båtforening. Denne kan du enkelt
komme inn på. Google opp med: Inndyr båtforening.
IBF har ved utgangen av 2017:
99

medlemmer – herav 1 nye innmeldinger. Det er utmeldt 1 medlemmer.
Medlemmer som ikke har betalt medlemskontingent er 2. Disse er ikke lenger
medlemmer av båtforeningen.

71

Båtplasser (en båtplass er ledig for fast utleie)

0

båtplasser -nye.

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 har øket betydelig i 2017. Styret takker utleieansvarlig for
arbeidet som gjøres i forbindelse med utleien.
Det bør vurderes om det er mulig å få til oppstillingsplass for bobiler(campingvogner) langs
«strandpromenaden». Strøm til kontakter hentes fra tilførsel til bryggestrøm.
2

Leieinntekter Tormodbrygga var i 2017på kr 26 440,- (kr 14 650,- i 2016)

Bryggene:
Kaileien på gjestebrygga var på kr 25 480,- (kr 26 625 i 2016). Det har vært båter ved
gjestebrygga hele sommeren. En god markedsføring vil nok gi en enda større inntekt.
Dette må styret jobbe med i 2018. Det er sannsynlig at IBF får benytte den plassen som
skyssbåten brukte tidligere. Dette blir da etter avtale med eier av denne delen av brygga.
Det er opprettet ny betalingsordning for betaling av leie og strøm ved gjestebryggaGoMarina (app).https: //gomarina.com er nettadressen , og de som skal bruke den må ha
app` en på mobiltelefon.
I tillegg vil det også være mulig å betale med kontanter som før(konvolutter i kasse på
gjestebrygga).
Salg av strøm på bryggene var på kr 2 943, (kr 5 690,- i 2016 ). Styret ber båteiere som
bruker strøm hele eller deler av vinterhalvåret å avregne og betale for strøm som er brukt.

Tormodbrygga:
Møterommet i 2 etasje er tatt i bruk. Det er lagt nytt tak i 2017. Det gjenstår noe arbeider
med tømmerveggene.
Utvendig arbeider på Tormodbrygga:
Sør - og østveggene er malt, samt vinduene på disse veggene.

Bryggeanleggene:
Dykkerfirma ØPD- Subsea AS avd. Bodø har utført arbeidet med ettersyn og utskifting av
fortøyninger for brygge 1 og brygge 2. Dette kostet IBF kr 171 419,- Det bør vurderes å
opprette avtale med dykkerfirmaet angående ettersyn av IBF`bryggeanlegg(brygge 1 og 2).
Portene på brygge 2, 3 og 4 er malt i samme fargen som Tormodbrygga.
Det gjenstår noe arbeider med maling som må utføres i år.
Det er foretatt utbedring av landgangen på brygge 3.
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For øvrig er det i 2017 bare gjort små reparasjoner på bryggeanleggene.

Tormodbrygga:
.

Gulvet i salen, kjøkken og eventuelt ganger må repareres (eller legges nytt)

.

Det må videre ses på om det er behov for andre innvendige vedlikeholdsarbeider på
Tormodbrygga

.

Noe maling utvendig gjenstår. Maling av vest- og nordveggen utsettes til i 2019

.

Da vanntilførselen til brygga er utsatt for frost må det i vår-sommer foretas en bedre
frostsikring av vannrørene.

.

Det må vurderes om det er behov for bedre låssystem på brygga.

Bryggeanleggene:
Brygge 2:

Det må foretas utskifting/reparasjon av feste(låsen) mellom de to ytterste
byggeelementene, samt oppretting.

Brygge 3:
Skifte ut pongtong v/enden av bryggen
Lage håndrekker på landgangen (som det er gjort på brygge 2)
Det monteres lys på portanlegget

Fortøyninger etterses.
Brygge 4:
Skifte ut endejern.
Det monteres lys på portanlegget
Lage håndrekker på landgangen (som det er gjort på brygge 2)
Fortøyninger etterses
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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
Da hengelåsene på bryggedørene (brygge 2,3og 4) har en viss varighet, bør det derfor
vurderes å anskaffe sentrallås.

Havnesjefen har ansvar for at dugnadsarbeidet igangsettes. Bryggeformennene (vara
bryggeformenn) skal trekkes mere inn i arbeidet.( Instruks/rettlingslinjer)
Den enkelte båteier er pliktig å ivareta sin tildelte båtplass. Skal også delta i
dugnadsarbeider, fortrinnsvis på det bryggeanlegget egen båt ligger.

Utleie av Tormodbrygga
Det bør settes opp instruks/retningslinjer for utleie av Tormodbrygga.
Når det gjelder dugnad på Tormodbrygga skal utleieansvarlige være orientert om arbeidet.
Det er også viktig at utleier av Tormodbrygga sender melding til styret v/leder om utleie. For
eksempel kvartalsvis rapportering.
Det bør vurderes en elektronisk betalingsordning for utleie av Tormodbrygga.
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RESULTATREGNSKAP 2017
2017

2016

INNTEKTER
Medlemskontingent
Årsleie båtplasser
Korttidsutleie båtplasser
Kaileie/strøm gjestebrygge
Salg strøm faste båtplasser
Leieinntekter Tormodbrygga
Renteinntekter
SUM INNTEKTER

60 390,00
103 250,00
9 910,00
25 480,00
2 943,40
26 440,00
251,84
228 665,24

60 848,00
103 667,00
4 665,50
26 805,05
5 690,00
14 650,00
426,05
216 751,60

-458,00
-417,00
5 244,50
-1 325,05
-2 746,60
11 790,00
-174,21
11 913,64

KOSTNADER
Nettleie/strøm
Forsikringspremie
Vedlikehold kaiene
Drift og vedlikehold Tormodbrygga
Festavg./komm.avg.
Porto/gebyr/renter
Telefon/annonser
Renter/gebyr + diverse
Bevertning
Honorar til styre, bryggeformenn og utleieansvarlig T.brygga
Indeksregulering av båtplassinnskudd
SUM UTGIFTER

30 055,23
47 299,00
192 469,00
3 398,70
6 055,00
5 024,38
0,00
14 124,50
0,00
38 500,00
0,00
336 925,81

22 549,45
46 837,00
3 012,85
115 256,65
11 224,50
1 823,00
2 957,50
10 365,25
280,75
35 500,00
23 579,00
273 385,95

7 505,78
462,00
189 456,15
-111 857,95
-5 169,50
3 201,38
-2 957,50
3 759,25
-280,75
3 000,00
-23 579,00
63 539,86

-108 260,57

-56 634,35

-51 626,22

RESULTAT

Noter til resultatregnskapet:
Inntektene er økt med kr 11.913,64
Det meste av denne inntektsøkningen er korttidsutleie av
båtplasser og utleie av Tormodbrygga.
Salg av strøm til faste båtplasser er redusert, dette bør
undersøkes nærmere.
Kostnadene er økt med kr 63.539,86
Økningen skyldes i all hovedsak vedlikehold av kaiene, men
også nettleien/strøm har hatt en markant økning.
Det er totalt en økning av underskuddet med: kr 51.626,22
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BALANSE PR 31.12.2017
EIENDELER
Innskudd G.S.
Sparekonto G.S.
Tormodbrygga
Flytekaier

25 737,66
40 600,19
386 624,00
4,00

GJELD OG EGENKAPITAL
Innskudd båtplasser
669 623,00
Påløpte kostnader
0,00

"Egenkapital"
Sum

452 965,85

-216 657,15
452 965,85

Noter til balansen:
Regnskapet er for 2017 lagt opp/justert til kontantprinsippet. Det vil si at inntekter og utgifter
følger kalenderåret(ingen periodisering).
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. Hvis IBF i fremtiden har behov for å oppta lån til
finansiering må nok verdiene fastsettes ved takst/verdivurdering.
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