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Årsmøte 12.Juni 2022 

                                  
Bilde fra nettet 

 

Bilde fra veihavn 
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Medlemmer i styret: 

Leder  Rune Ingolfsen 

Havnesjef  Bjørn Ove Olsen 

Kasserer  Petter Kjærnes 

Sekretær  Gisle Kofoed 

Styremedlem  Bjørn Inge Leding 

Styremedlem  Monica Torbergsen 

 
 

       Siden forrige årsmøte 

Denne årsmeldingen beskriver perioden fra forrige årsmøte, regnskapet er tatt med til 
utgangen av 2021 

 Det har vært avholdt styremøter der aktuelle tema og innkommendesaker har blitt tatt 
opp, årets møte fremskyndes litt i forhold til fjoråret for å møte perioden beskrevet i 
foreningens vedtekter. 

Tormodbrygga har vært stengt pga Corona gjennom deler av året, felleslokalene for 
gjestehavna er nå åpne igjen, det fører til utvidet behov for renhold og ettersyn. 

Det har vært gjort en god jobb for å tilpasse behovet for eksisterende og nye 
medlemmer som ønsker båtplass eller endring av behov for båtplassen de har. 

 

Saker utført/det jobbes med 
- Saken med vannskade på Tormodbrygga regnes for avsluttet nå. 
- Understøtting av brygga, hjørnet mot vest/nordvest har seget ganske mye og det bør 

vurderes oppjekking av hjørnet.  
- Grav opp vannledning i fyllinga for isolering/varmekabel slik at brygga kan være åpen 

for drift hele året uten at vi trenger å være bekymret for at vannrør fryser, det er 
delvis utbedret, men siste delen mangler. 

- I vannrøret under brygga er det en varmekabel, den er nå byttet. 
- Maling av 2 vegger på Tormodbrygga i sommer? 

 
 
 
 

- Bryggene: 
- Ytre del av brygge 2 skal byttes ut. 
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- Styrets forslag til endring av honorarer 
Styret går ikke inn for endring av honorarer. 

 

- Styrets forslag til årspris for medlemskap, samt båtplass etter bredde 
Ikke behov for endring, da foreningen har bra økonomi. 

 

- Styrets forslag til nye saker og utvikling av båthavna 
Når noen mindre plasser blir ledige slås de sammen til større plasser da foreningen 
har etterspørsel etter større plasser. (større bredde), dette sees i sammenheng med 
hvor på bryggene det blir ledige plasser. 

 

- Innkommende forslag til nye saker fra medlemmer 
Ingen innkommende saker til styret før årsmøtet. 
 

- Valg av nye styremedlemmer som er på valg og andre verv i foreningen. 

 

 

 

 

Styret v/Rune Ingolfsen        06.06.2022 
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Balanse
Inndyr Båtforening
per fredag 31. desember 2021

 31.12.2021

 Eiendeler

 Anleggsmidler

 Varigedriftsmidler 

 Tomter,bygningerogannenfasteiendom 386624

 1100Tormodbrygga 386624

 Maskineroganlegg 4

 1200Flytekaier 4

 SumVarigedriftsmidler 386628

 SumAnleggsmidler 386628

 Omløpsmidler

 Fordringer 

 Kundefordringer 21690

 1500Kundefordringer 21690

 Andrefordringer 83547

1. 1740Forskuddsbetaltkostnad 83547

 SumFordringer 105237

 Bankinnskudd,kontantero.l. 

 Bankinnskudd,kontantero.l. 539184

 1920Bankinnskudd 257760

 1930Sparekonto 281424

 SumBankinnskudd,kontantero.l. 539184

 SumOmløpsmidler 644421

 SumEiendeler 1031049

  

 Egenkapitaloggjeld

 Egenkapital

 Opptjentegenkapital 

 Annenegenkapital 330479

 2050Egenkapital 330479

 SumOpptjentegenkapital 330479

 SumEgenkapital 330479

 Gjeld

 Kortsiktiggjeld 

 Leverandørgjeld 47400

 2400Leverandørgjeld 47400

 Annenkortsiktiggjeld 653170

2. 2910Gjeldtilansatteogeiere 11000
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 2990Innskuddbåtplasser 642170

 SumKortsiktiggjeld 700570

 SumGjeld 700570

 SumEgenkapitaloggjeld 1031049

1. Konto 1740; gjelder Gjensidige forsikring 2021

2. Konto 2910 gjelder tilbakebet i 2021 av for mye innbetalt på Tore A, Frank Ø og Gildeskål kommune
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Resultatregnskap
Inndyr Båtforening
2021 sammenlignet med 2020

 2021 2020 Diff % Hittil I År Hittil Forrige År Diff %

 Salgsinntekt 50550 64330 -21% 50550 64330 -21%

 3100Medlemskontingent 50550 49830 1% 50550 49830 1%

 3400Tilskudd  14500 -100%  14500 -100%

 Annendriftsinntekt 242499 304345 -20% 242499 304345 -20%

 3600Årsleiebåtplasser 163700 193387 -15% 163700 193387 -15%

 3601Kortidsleiebåtplasser 22113 22560 -2% 22113 22560 -2%

 3602Kaileie/strømgjestebrygge 41551 16432 153% 41551 16432 153%

 3603Salgstrømfastebåtplasser 500 5666 -91% 500 5666 -91%

 3604LeieinntekterTormodbrygga 9500 6300 51% 9500 6300 51%

 3606Innskuddbåtplass 925 60000 -98% 925 60000 -98%

 3610Leieinntektandrevarigedrift 4210   4210  

 Sumdriftsinntekter 293049 368675 -21% 293049 368675 -21%

 Lønnskostnad 16000 16000 0% 16000 16000 0%

 5330Godtgjørelsetilstyre-ogbe 16000 16000 0% 16000 16000 0%

 Annendriftskostnad 141478 109947 29% 141478 109947 29%

 6320Renovasjon,vann,avløpo.l. 13862 8169 70% 13862 8169 70%

 6340Nettleie,strøm 55763 38519 45% 55763 38519 45%

1. 6420Leiedatasystemer 5960 3655 63% 5960 3655 63%

 6600Vedlikeholdkaiene 1080 3283 -67% 1080 3283 -67%

 6601DriftogvedlikeholdTormod  576 -100%  576 -100%

 6700Revisjons-ogregnskapshon 11554 16246 -29% 11554 16246 -29%

 6800Kontorrekvisita  -98 100%  -98 100%

 7500Forsikringspremie 50043 35798 40% 50043 35798 40%

 7750Festeavg./komm.avg 625 375 67% 625 375 67%

 7770Bank-ogkortgebyr 2527 2443 3% 2527 2443 3%

2. 7790Annenkostnad 64 982 -94% 64 982 -94%

 Sumdriftskostnader 157478 125947 25% 157478 125947 25%

 Driftsresultat 135571 242729 -44% 135571 242729 -44%

 Annenfinansinntekt 8172 8731 -6% 8172 8731 -6%

 8050Renteinntekter 392 179 119% 392 179 119%

 8055Renteinntekterkundefordrin  700 -100%  700 -100%

3. 8070Annenfinansinntekt 7780 7852 -1% 7780 7852 -1%

 Annenfinanskostnad  40 -100%  40 -100%

 8150Renter,gebyr  40 -100%  40 -100%

 Nettofinansposter 8172 8691 -6% 8172 8691 -6%

 Resultatførskatt 143743 251420 -43% 143743 251420 -43%

 Ordinærtresultat 143743 251420 -43% 143743 251420 -43%

 Årsresultat 143743 251420 -43% 143743 251420 -43%
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 2021 2020 Diff % Hittil I År Hittil Forrige År Diff %

 8990Oppgjørskontoresultat 143743 251420 -43% 143743 251420 -43%

 Udisponertoverskudd/underskud 0 0  0 0 

1. Konto 6420 Leie datasystemer gjelder domenegebyr og transaksjonskostnader i Poweroffice regnskapsprogram

2. Konto 7790 Annen kostnad gjelder purregebyr faktura Gildeskål kommune

3. Konto 8070 - Annen finansinntekt gjelder kundeutbytte Gjensidige
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