
Ad regnskap 2021 og foreningens økonomi 

På årsmøtet i november ble det informert om at det hadde oppstått en plutselig, og uforutsett 

situasjon, som ville gjøre at båtforeningen ville få et betydelig underskudd for 2021 ifht budsjett. 

Båtforeningen fikk seg en stor overraskelse mht tilstanden på Bølgebryter (1000-bryggen), og 2000-

piren i 2021. Dette kunne gått særdeles galt, hvis vi ikke tok affære. Kostnaden for dette isolert sett 

utgjorde i overkant av 2-millioner. Og er hovedårsak, ene og alene, til årets underskudd på nesten 2-

millioner. Sunn drift de siste årene bidro til at vi har kunnet betale uten å oppta mer lån. Ser vi bort 

fra denne store kostnaden, er resultatet i samsvar med budsjettet for 2021. 

I videre drift er det viktig å huske på, og hensyn ta, til dels store kostnader ifbm vedlikehold av 

havneanlegget. 

Også på andre områder kan vi stå ovenfor store utfordringer. 

- Ifbm utbygging på Skjærhalden hersker det tvil om konsekvenser for vår kran, da ett av 

festene står på annenmanns grunn. Konsekvensen kan være at vi må rive hele kranen, og 

finne nye løsninger som er kostnadskrevende for å ha kran i båtforeningen. 

- Samtidig skal vi være klar over, og følge med på tilstanden på de faste bryggene. 

- Borg Havn er selvsagt også en utfordring. 

I tiden fremover er det derfor viktig at vi på nytt bygger opp en buffer. 

Fremtidige Inntekter må / bør opp.  

Det er VIKTIG at alle medlemmer bidrar til å sikre korrekte inntekter .Og i den forbindelse minner vi 

om vårt regelverk, som du er forpliktet til å sette deg inn i, og følge.  Er du i tvil – kontakt styret ! 

I budsjettet / priser for 2021 er basis leiepris økt med kr 20.- / 30.-fra kr.600.-/ 900.- til Kr.620.-/930.- 

for medlemmer. Leiepris for ikke-medlemmer er økt med Kr.100 fra Kr.1275 til kr. Ellers små 

justeringer. 

Det vil gjennom 2022  

Frem til neste årsmøte gjennomføres en full gjennomgang våre priser / vilkår / prismatriser som skal 

sikre et rettferdig og mest mulig prisgunstig system for alle medlemmer. Samtidig skal det kunne 

forenkle muligheten til å  tilpasse havnens arealbruk, med økonomi. 
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