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STYRETS BERETNING 2020
Molde Båthavnlag SA er et samvirkeforetak der de fleste av medlemmene eier båtplass i havna.
Molde Båthavnlag SA har som formål å drifte havna til det beste for andelseierne.

1. GENERELT
Pr. 31.12.2020 var det registrert 903 båtplasseiere som har innbetalt andelsinnskudd. Det var på
samme tid venteliste på 2 stk. 8 meter plasser. Det er også mange uformelle henvendelser hvor
potensielle kjøpere kartlegger muligheter for anskaffelse av båt plass.
Reduksjonen i antall båtplasser har sammenheng med bryggefornyelsene der Molde Båthavnlag
endrer størrelsen på båtplassene tilpasset dagens behov.
Styret har vært samlet til 6 styremøter.
Styret har behandlet 52 saker i driftsåret 2020.
Styret har i driftsåret 2020 bestått av:
Kenneth Sandberg
Dagrun K. Stakvik
Geir Blakstad
Rune Hoddevik
Tor Arne Sørensen
Magne Ivar Mordal
Ole Nistad

-

styreleder
nestleder
styremedlem
styremedlem
styremedlem
varamedlem
varamedlem

Styret 2020: Tor Arne Sørensen, Geir Blakstad, Dagrun K. Stakvik, Kenneth Sandberg, Rune
Hoddevik, Magne Ivar Mordal og Ole Nistad.
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Prosjekter i driftsåret 2020:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Fullføring av E brygge, februar 2020.
Demontering av utrangert F brygge. Utlegging av ny betong.
Montering av nye utliggere til F bryggen.
Planlegging av oppgradering I brygge til betong i hele lengde. Arbeidet er planlagt utført i
2021.
Omstrukturering av naustlagest brygge med justering av båtplasser.
Opprydding i gamle fortøyninger og utlegging av nye lodd.
Kontroll av fortøyning til bølge dempere.
Montering av fjellbolter til F bryggen.
Produksjon av nye fortøyningslodd for utbytting av gamle kumringer.
Oppgradering til nye digitale betalingsløsninger med WEB faktura.

I tillegg til nevnte prosjekter har Molde Båthavnlag ivaretatt normal drift og vedlikehold.

2. BÅTPLASSER.
Når et medlem ønsker å bytte inn sin eksisterende båtplass, ved kjøp av større/mindre plass, blir
innbytteplassen satt på venteliste for salg. Ny båtplass må betales av kjøper. Kjøper får utbetalt full
verdi av innbytteplass når denne er solgt.
Denne praksis samsvarer med våre vedtekter. Dette sikrer at Båthavnlaget slipper å binde opp kapital
til egeneide plasser i perioder med mindre etterspørsel. Samtidig sikrer vi lik behandling av alle som
er på venteliste for salg av plass.
Båthavna har pr. 31.12.2020 totalt 908 (-19) plasser som fordeler seg slik:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

6m
8m
10 m
12 m
12 m- 50 fot
3 m-1,7 (vannscooter)

-

393 stk (-27)
332 stk (+9)
108 stk
54 stk
11 stk
10 stk

Båthavnlaget eier selv 5 båtplasser hvor alle er 6 meter lengde. 3 av disse plassene ligger i områder
med lav vanndybde/vanskelig tilkomst.
En konsekvens av fornyelsen med breiere plasser, er at antallet båtplasser blir redusert. Det vil bli
noe ekstra utlegg for andelshavere ifm overgangen til breiere standard på egen båtplass. Dette vil
gjøre plassen mer attraktiv.
Fornyelse av F bryggen har blitt fullført i 2020. Så langt har dette vært det mest ressurskrevende
prosjektet både på arbeidsmengde og økonomiske belastningen for Molde Båthanlag SA.
Båtplassfordelingen på brygge F hadde sammenheng med fornyelse av brygge G hvor 21 stk. 8 m
plasser skal tas bort. Brygge G vil i framtida ha kun 6 m plasser. 10 stk. 8 meter plasser ble
makebyttet fra brygge G til brygge F etter ansiennitets.

Sammensetningen av plasser på ny brygge F ble slik:
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▪
▪
▪
▪

8 - 4,2 m
6 -3,0m
6 - 3,6m
12- 5,6m

-

51 stk
2 stk
49 stk
7 stk

Som en del av alle fornyelser så tar vi hensyn til at båter blir breiere og derfor setter vi en ny og
forbedret standard for bredde på båtplasser på alle nye brygger. Alle nye 8 m plasser får eget
strømpunkt som standard. Dette prinsippet vil også gjelde for videre fornyelse i havna. Styret
oppfordrer medlemmene som får bryggefornyelse av sine plasser, til å tenke langsiktig og være med
på oppgraderingen.
Vi leide ut 41 båtplasser pr. 31.12.20.
Det er båtplasser til leie for alle båtstørrelser.
Vi har i 2020 arbeidet med eierskifte av 259 plasser. Dette er ca. 28 % av båtplassene. Mange av
avtalene har sammenheng med sideforflytning og bryggefornyelse.
Tilgjengelige båtplasser for salg pr 31.12.2020.
12 m
10 m
8m
6m
3m

1 stk (-3)
25 stk (+3) (Dette tilsvarer 115 bryggemeter)
0 stk (-27)
2 stk (-11)
4 stk (+2) vannscooterplasser

Totalt har Molde Båthavnlag 32 stk. plasser for salg. Dette er en nedgang på 34 det siste året. I
forbindelse med F bryggen har havna blitt redusert med 18 plasser.

3. SERVICEBYGG.
Etterspørsel for leie av servicebygget økte i 2019, men i driftsåret 2020 slo COVID 19 negativt ut på
våre leieinntekter. Vi forventer at den reduserte etterspørselen vil vedvare i driftsåret 2021.
Leieinntekter for 2020 ble kr. 20 000,- mot kr.49 000,- i 2019.

4. DRIFTSBYGG.
Bygget fyller et viktig behov. De ansatte i havna kan drive vedlikehold mer strukturert, og havna kan
lagre utstyret på en trygg og sikker måte. Toaletter og vaskerom er tilgjengelig for medlemmer og
gjester i havna ved bruk av bryggenøkkel eller kode.

5. ELFORSYNINGEN I HAVNA.
Vi har ikke hatt kontroll på strømanlegg i 2019 da dette arbeidet ble forsinket grunnet COVID-19
situasjonen. Denne inspeksjonen vil bli utført i 2021 i henhold plan.

5
ÅRSRAPPORT 2020 | MOLDE BÅTHAVNLAG SA

Medlemmer med eget strømpunkt oppfordres til å kontrollere kvaliteten på sine tilkoblingskabler
(IP66), da dette synes å være hovedårsaken til jordfeil. Vi minner om at det ikke er tillatt med løse
kabler på bryggene. Disse er lett å skade ved snømåking, og de representerer en snublefare.
Båtplasser med strømsøyle blir kun solgt sammen med strøminnskuddet på kr. 9 000,-

6. GJESTEHAVNA.
Inntekter gjestehavn ble kr 40 122,- i 2020 mot kr 27 168,- i 2019.
Nye sanitær-rom er en viktig del av tilbudet for besøkende.
Båtplasseiere/leietakere har adgang til det samme anlegget via egen bryggeportnøkkel.
Medlemmer med båtplass kan bruke strøm i gjestehavna til vedlikehold etc.

7. KAMERAOVERVÅKING.
Systemet er i drift, og vi kan gå tilbake og hente informasjon innen syv døgn. Systemet administreres
av daglig leder som er den eneste som kan hente ut data. Kamera har også fokus mot
båtslippområdet hvor vi har et ekstra ansvar for ivaretakelse av sikkerheten.

8. BÅTSLIPPKRAN, DOKK og «BLÅMANN».
Vi har hatt en normal god drift på båtslippen. Det har i 2020 beklageligvis vært et arbeidsuhell
relatert til driften hvor en seilbåt tippet av støttene. Saken har blitt ivaretatt av forsikringsselskapet
til Molde Båthavnlag SA i samarbeid med båteier.
Vi ser at medlemmer som planlegger, normalt får avtale om opptak innenfor ca. 2 uker. Vi kjører kran
opptil 3,5 dager pr. uke ved behov (fra etter påske og til slutten av august). Dette kun avbrutt av
sommerferie.
Samlet inntekt slipp ble kr 601 665,- i 2020 mot kr.508 416,- i år 2019.
Prisen på båtslippopphold økes i 2021 tilsvarende KPI for år 2020. Dvs. med 1,4 %.
Definisjon av lengden på båter måles i meter (LOA). Dette for å få lik behandling av alle.
Båtfabrikantene har ulik måte å måle lengde på båt.
Pris på båtopplag ut over en uke:
▪
▪

Periode 1.4. – 31.7
Periode 1.8. - 31.3.

kr. 100,- pr dag. Etter 14 dager økes satsen til kr 150,- pr dag
kr. 50,- pr dag.

9. AKTIVITETEN I HAVNA.
Vedlikehold og oppgradering av brygger og utriggere er en kontinuerlig oppgave. Investering i nytt
materiell gir båtplasser med bedre standard. Våre medlemmer får økt trivsel, og vi sikrer den
framtidige økonomiske verdien av båtplassene. Båthavnlaget sparer samtidig vedlikeholdskostnader
på eldre brygger og utriggere.
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Medlemmene oppfordres til kun å levere avfall knyttet til båtene i havna. Det er fortsatt mye avfall
fra privat aktivitet utenfor havna, som etterlates hos oss. Container er låst med systemlås.
Medlemmene har tilgang ved bruk av bryggenøkkel.
Den administrative daglige driften er delegert til daglig leder. I tillegg leier vi tjenester fra
Regnskapshuset til fakturering og regnskapsarbeid.
Vi erfarer at mange medlemmer har ny adresse, telefonnummer og mailadresse.
Vi trenger oppdatering ved endring.
Send melding til post@moldebathavnlag.no.
Båthavnlaget sin hjemmeside ble fornyet i 2019. Havna har egen side på www.facebook.com - Molde
Båthavnlag SA.

10. DIVERSE OPPLYSNINGER.
Det er noen ganger en utfordring å få alle tilfreds. Vi ber om forståelse for at vi i noen tilfeller må vise
individuelt skjønn. Lik behandling av medlemmene er viktig for trivsel og godt havnemiljø.
Vi opplever en god dialog med medlemmene.
Vi ønsker fortsatt å minne om at det er viktig å se etter sine båter i forkant av dårlig vær og ved stort
snøfall. Snørydding er viktig på gangbanen og bryggen foran båten. Vi oppfordrer alle medlemmer
om å følge Molde Båthavns SA sin side på Facebook. Dette er en effektiv og enkel måte å formidle
informasjon til medlemmene. Alt som legges inn på Facebook kommer også inn på hjemmesiden for
de som ikke har Facebook
Båter trenger en viss frekvens for ettersyn også i perioder med godt vær.
Styret mener arbeidsmiljøet i selskapet er tilfredsstillende. Vi har en fast tilsatt i full stilling samt
innleid sesongbasert arbeidskraft og innleid daglig leder i deltidsfunksjon. Alle er menn. Vi har
etablert et samarbeid med NAV for ekstra ressurser.
Styret består av 1 kvinne og 4 menn. Styret har ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak
med hensyn til likestilling.

11. ØKONOMI.
Årsresultat for 2020: kr 234 810,- mot kr 256 715,- i 2019.
Resultatet overføres til annen egenkapital.
Investeringer for 2020 ble på kr 4 947 396,Balansen viser en positiv egenkapital på kr 39 332 978,Styret mener årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle
stilling og resultat.
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Årsregnskapet for 2020 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift.
Det bekreftes herved at forutsetningen for fortsatt drift er til stede.
Det har ikke vært personskader i havna i 2020.
Bedriften forurenser ikke det ytre miljø.
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Sak 4
Forslag til styrehonorar og godtgjørelser 2021 (for driftsåret 2020)
Styrehonorar for driftsåret 2019 ble besluttet slik på årsmøtet 2020.
Funksjon
Styreleder
Styremedlem
Vara medlem
Valgkomiteens leder
Valgte revisorer

Honorar
73.500
15.000
15.000
1.600
5.000

Det presiseres at det ikke gis frie båtopptak eller havneleie for styremedlemmer.
Styremedlemmer/varamedlemmer som ikke møter til styremøte trekkes det 1/8 av godtgjørelsen for
hvert fravær.
Styret foreslår at honorar står uendret for driftsåret 2021, styret foreslår likeledes at
kompensasjonen til leder valg komiteen står uendret.

For påfølgende driftsår er Molde Båthavnlag SA pålagt ekstern revisjon grunnet
myndighetspålagte krav. Styret innstiller Odd Ivar Thue ved Romsdal Revisjon til rollen som
revisor.
Sak 5
Fastsettelse av havneavgifter for 2021
Styrets forslag til satser:
Beskrivelse

Pris for utriggere (kr)
Pris for flytebrygge (kr/m)
Andelsinnskudd

Andelsinnskudd for utriggere (lengde i meter)
6m
23 500
7 700
11 000

8m
46 000
7 700
11 000

10 m
101 600
7 700
11 000

12 m
124 000
7 700
11 000

12-50 fot
238 950
7 700
11 000

Forslag til Havneavgift (justert i henhold til konsumprisindeksen på 1,4%)

Årsavgift for standard
båtplass med bryggelengde
3 m (kr)
Tillegg for 0,2 m ekstra
bryggelengde (kr)

6m
3 747

8m
4 110

10 m
4 548

12 m
5 174

117

143

187

242

12-50 fot
9 383

Årsavgift 3-1,7 m kr 1 993,- Vannscooter.
KNBF kontingent på 150,- pr. medlem kommer i tillegg til overnevnte.
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Sak 7
Presentasjon av innkomne saker.
Det er ingen saker innmeldt til årsmøtet innenfor gitte tidsfrist fra medlemmer.

Saker fra Styret:
Sak 1: Bygging av 60 fots /18 meter LOA plasser i havna:
Etter flere gjentatt henvendelser vedørende muligheter for å bygge båtplasser til større båter over 50
fot, har styret jobbet med en kartlegging av muligheter for å kunne gjennomføre et slik prosjekt.
Styreleder har involvert våre leverandører Vik Ørsta og Marina Solution som begge har gitt et forslag
til løsning som ivaretar krav til styrke. Begge selskap har også gitt et utkast til tilbud på sitt forslag.
Basert på integrering med dagens infrastruktur i havna, en faglig vurdering samt økonomi i tilbudet
så er styrets innstilling at vi jobber videre med Vik Ørsta sitt tilbud dersom årsmøte godkjenner saken
for gjennomførelse.

Pr. 31.12.2020 Har Molde Båthavnlag SA totalt 25 stk. 10 meter plasser for salg i havnen, dette
tilsvarer totalt 115 bryggemeter. En stor andel av disse plassene har vært til salgs over en lengre
periode.
Tanken for gjennomførelse er at det bygges 5-6 plasser som legges på østsiden av J bryggen. Plassene
legges ca. 20 meter inn fra enden av bryggen slik at de ikke lages en unødvendig trang passasje på
ytterkant. Totalt vil det bli brukt 40 -48 meter bryggelengde til prosjektet.
Utliggere vil ha lengde på 15 meter og bredde på 1,20 m.
De som pr dags dato har båtplasser i dette området flyttes til østsiden av I bryggen hvor det
tilrettelegges for nye 12 meter plasser med gangbare utliggere på begge sider av plassen. Denne
oppgraderingen vil gjennomføres som er parallelt prosjekt med oppgradering til betong i hele
bryggens lengde.
I forbindelse med omstrukturering av begge bryggene tilrettelegges det for mulighet til justering av
bredde på plassene slik at man unngår smale ukurante båtplasser i fremtiden.
Det planlegges for at det legges opp til 10 meters plasser på vestsiden av J bryggen for å redusere
belastningen samtidig som det vil gi bedre plass for manøvrering mellom bryggene.
Det er forventet at venteliste salg av 10 meters plasser reduseres med ca. 9-10 plasser basert på
dette prosjektet. Vi vil redusere antall båtplasser på venteliste for salg i havna parallelt med at vi får
en større utnyttelsesgrad i form av brukte plasser.
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Styrets innstilling:
Styret ser en utvikling hvor flere av våre medlemmer ønsker å kjøpe større båter. Som en stor
forening så er styrets oppfatting at vi skal tilrettelegge for denne utviklingen dersom det ikke går på
bekostning av andre medlemmer eller sikkerheten i havna. Styret kan ikke se noen ulempe da det er
tilgjengelig bryggemeter i form av venteliste for salg av ubenyttede båtplasser. Tiltaket er ikke i
konflikt med vedtektene til Molde Båthavnlag SA.
Styret ser ingen sikkerhetsrisiko relatert opp mot prosjektet da en større båt må håndteres på
samme måte som en mindre båt, hvor man skal ta hensyn til omgivelsene rundt seg. De som skal
håndtere fartøy over 15 meter er forpliktet til å inneha formell kompetanse i form av minimum D5L
/D6 sertifikat fra Sjøfartsdirektoratet.
De som pr dags dato har båtplasser i det aktuelle området vil få en oppgradert båtplass med
gangbane på begge sider. De vil også få mulighet til å øke bredden til standard plass.
Styret planlegger å gjennomføre prosjektet med bygging av inntil totalt 6 plasser forutsatt at det
foreligger bindende kjøpskontrakter med bankgaranti og innbetalt forskudd på alle plassene.

Sak 2: Fordeler ved begrenset medlemskap:
Under årsmøtet i 2020 ble det stilt et spørsmål vedrørende håndtering av begrenset medlemskap.
Hvilke fordeler gir dette medlemskapet og hvordan håndteres medlemskapet i form av årlig
medlemsavgift etc.
Slik styret tolker vedtektene så omhandler denne paragrafen en medlemsavgift, det beskrives ikke
om det skal være en årlig avgift. Det kan synes å være uhåndterbart å administrere et årlig honorar
hvor den administrative kostnaden trolig vil kreve mer en selve avgiften.
Medlemmer med begrensede rettigheter har en fordel på prislisten for opptak i havna samt for leie
av servicebygg.

Styrets innstilling er at vi fortsetter dagens praksis hvor de som ønsker å kjøpe en plass i havna må
betale inn 2000,- i et medlemskap til Molde Båthavnlag SA. Dette medlemskapet refunderes ikke ved
et salg av andel. Det er ikke ønskelig med en årlig avgift for å stå i begrenset medlemsregister for
Molde Båthavnlag SA.

§9 MEDLEMMER MED BEGRENSEDE RETTIGHETER
Personer eller selskap som ønsker å bli medlem i Båthavnlaget, skal registreres på
medlemsliste mot innbetaling av medlemsavgift. Medlemsavgiften fastsettes av
årsmøtet. Medlemmer som ønsker å bli andelseier i Båthavnlaget, skal registreres på
venteliste mot innbetaling av gebyr. Datoen for registrert innbetaling av dette gebyret
legges til grunn for plasseringen på ventelisten for kjøp og leie av båtplass. Gebyret
fastsettes av årsmøtet.
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Molde Båthavnlag AL
Innstilling fra valgkomiteen til Årsmøtet den 3. mars 2021
Styret i Molde Båthavnlag for 2020 har vært:
Kenneth Sandberg, Styreleder (på valg i 2021 )
Dagrun K Stakvik (på valg 2022)
Geir Blakstad (på valg i 2021 )
Rune Hoddevik (på valg i 2021 )
Tor Arne Sørensen (på valg 2022)

1. varamedlem: Magne Ivar Mordal (På valg i 2021)

2. varamedlem: Ole Nistad (På valg i 2022)

I følge Molde Båthavnlag's vedtekter §11 pkt. 6 a-e, skal det på årsmøte foretas følgende valg:

a) velge styremedlemmer for to år
b) velge 1. og 2. varamann til styre for to år
c) velge styreleder for ett år blant styremedlemmene
d) velge valgkomite' på 3 medlemmer
e) velge revisor

Valgkomiteen innstiller for årsmøtet;
a) å velge inn, som styremedlemmer:

Kenneth Sandberg (gjenvalg)
Rune Hoddevik (gjenvalg )
Magne Ivar Mordal (Gjenvalg fra 1. varamedlem)

b) å velge inn, som varamedlem til styre:

Roar Beck (ny)

c) som styreleder for ett år

Kenneth Sandberg

Etter dette vil styret for 2020 bestå av:
Kenneth Sandberg, Styreleder (på valg i 2023 )
Dagrun K Stakvik (på valg 2022)
Tor Arne Sørensen (på valg 2022)
Rune Hoddevik (på valg i 2023 )
Magne Ivar Mordal (på valg 2023)

1. varamedlem: Ole Nistad (På valg i 2022)

2. varamedlem: Roar Beck (På valg i 2023)

Molde: 9.2.2021

Valgkomiteen ( som har bestått av ):
Terje Dyrseth (sign.)
Leder

Cato Welle (sign)
Terje Brekke (sign)

23
Classification: External

#

24

25

26

27

28

29

30

Molde Båthavnlag SA
Fannestrandsvegen 92
6419 MOLDE
Telefon: 90 22 68 28
Org.nr. 971 366 834
www.moldebathavnlag.no
www.facebook.com - Molde Båthavnlag SA.
E-post: post@moldebathavnlag.no
Til våre båtgjester: Bruk GoMaria App for betaling av havneavgifter og bruk av
sanitæranlegg
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