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          Dusavik 7.1.2020 

 

   

 

Årsmelding for Dusavik Båtforening driftsåret 2019 

Styret har bestått av: 

Leder    Per Skalleberg 

Nestleder   Kjetil Molde 

Havnesjef    Bjørn Kåre Hebnes 

Økonomiansvarlig   Jo Eide 

Medlemskoordinator Hans Petter Jacobsen 

Teknisk sjef   Kjetil Larsen 

Dugnadsansvarlig   Jan Reidar Hammer 

Aktivitet: 

Styret har hatt 7 møter i driftsåret 2019 og behandlet 54 saker. 

Havnekomiteen har hatt 2 møter for å koordinere drift av havn.  

Det har vært stor aktivitet på frivillig arbeid (dugnadsarbeid) 586 timer      

totalt i 2019 i Dusavik båtforening 

Det er tildelt 7 nye plasser som er fremkommet ved avgang i havnen. 

 

Dugnad har bestått i: 

- Utført dykkerarbeider for kontroll og sikring av innfestninger 
bryggefester, tau, kjetting og moringer samtlige brygger i ytre havn. 

- Arbeide med å flytte belysning og skaffe strøm til brygge A. 
- Renske flyteelementer for groe og skjell på samtlige utriggere faste og 

flytende brygger 
- Skjøtsel av grøntanlegg havneområder ved å fjerne ugress og klipping av 

busker vår/høst  
- Malerarbeid så vel utvendig og innvendig i klubbhuset.  
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- Generell rydding og vedlikehold på havneanlegget samt besørge 

avhending boss batterier olje mm.  
 

HMS tiltak 
Det er etter en inspeksjon av våre elektriske anlegg i havnen kommet pålegg 
om utarbeidelse av HMS håndbok for tilsyn og vedlikehold av disse 
installasjonene. Dette er nå utarbeidet og satt i en mappe som er tilgjengelig på 
vårt kontor. Det er også der skissert et avvikssystem ved mangler på anleggene 
våre som også er inkludert i denne boken.  
Det er utført inspeksjon med fotodokumentasjon ved dykking for flytebrygge 
200-300 ytre havn. 
Etter at det ved inspeksjon ble avdekket store mangler på moringer og 

innfestninger, foretatt full utskiftning av tauverk og sikring av brygge-

innfestninger i ytre havn. Det er utført full dokumentasjon på alle moringer og 

innfestninger som foreligger elektronisk. Det skal utarbeides videre 

vedlikeholdsplan for enkelt og tungt vedlikehold for alle innfestninger og 

moringer i havna.  

Det er planlagt å flytte belysningen som ble testet på Brygge B til Brygge A som 

pr. i dag ikke har strøm. Dette arbeidet er igangsatt men ikke ferdigstilt. Skal 

ferdigstilles i 2020. 

Slipp mannskapet fortsette å gjøre en utmerket jobb i forhold til slipping og det 

er hyggelig å se det miljøet som er opparbeidet rundt vedlikehold av båtene. 

 

Foreningen har pr. dato 377 aktive medlemmer med båtplass og 357 passive 

medlemmer som gir et totalt 734 medlemmer i Dusavik Båtforening. 

Det er tildelt 7 faste plasser til medlemmer på venteliste i 2019. 

Vi har tilbudt og gjennomført vinterutleie av båtplasser ved ledig kapasitet.  

Der er 4 på venteliste pr 31.12.2019. 

 

Dugnad har også i år stått sentralt: 

Sum dugnadstimer: Frivillig arbeid i havna i 2019 utgjør 586 

timeverk frivillig arbeid. Dette har bestått i maling, rengjøring, 
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rydding av området og diverse andre ting nevnt senere. Det har ikke 

vært utført større fellesdugnader dette året. 

Det er grunn til å være stolt av frivillig innsats i havnen også i 2019!! 

Økonomi: 

Økonomi er fast post på alle Styremøter, og det er full kontroll på økonomien i 

foreningen. 

Driftsbudsjett har vært styrende for de investeringer/ vedlikeholds 

investeringer som har vært utført i 2019. En stor investering var ny moringer i 

indre havn som ble ferdigstilt på nyåret 2019. 

Det ble besluttet at all slipping skal registreres i Havne web fra 1.1.2019. Dette 

har fungert utmerket og gir alle en god oversikt over når slippen er ledig. 

Bestilling av huset ved registering i Havne web i 2019. Dette har gitt et godt 

resultat som gir fin oversikt over utleie. Det gir også medlemmene anledning til 

å se om huset er ledig og å sette seg opp selv på en dato. 

 

Viktige saker som er realisert i driftsåret 2019: 

 

1. Gjennomført Årsmøtet for Dusavik Båtforening ble avholdt 19. mars 

2019 i klubbhuset i Dusavik. 

 

2.  Dieselfyllings-anlegg som er satt opp på kaien foran Klubbhuset ble 

tatt i bruk sommeren 2019. 

 

3. Tatt i bruk nytt Havneadministrasjons program (Havneweb). Alle 

moduler er nå i bruk og blir finjustert 

 

4. Gjennomført dykkerundersøkelse av moringer Ytre Havn. 

Festene/sjakler ble funnet nesten utslitt. 

 

5. Besluttet skifte av innfestinger (18 stk.) på flytebrygge Ytre havn for å 

sikre at denne ligger trygt. 
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6. Gjennomgang av tilbud etter at tre leverandører hadde gitt tilbud. 

Styre besluttet tildeling av leverandør ut fra beste tilbud gitt i følgende 

kriterier: pris og kvalitet på totalleveranse, oppfølging dokumentasjon 

på utført arbeid. Leder var ansvarlig for kontrakt og havnesjef ansvarlig 

for å følge opp utføring av arbeid i henhold til plan. Arbeidet er 

gjennomført og dokumentasjon foreligger. 

 

7. Forurensing indre havn: Dette har vært en sak som det er jobbet med 

over lang tid. Styret besluttet å gjøre analyser i egen regi av innhold i 

sand i terskel ved brygge A. Slik at foreningen har dokumentasjon på 

innhold i forurensingen dersom det senere skulle komme sak fra 

Stavanger Kommunen. Det er ingen tvil at forurensingen kommer fra 

kanalsystem fra gammelbossplass på Tasta gjennom den såkalte 

overvannsledninger som renner ut i indre havn ved stor nedbør.  

 

8. Det er videre levert inn dokumentasjon av havna dokumentert i 

skjema fra Norske Sjø og fått på plass en avtale om rabatt på 

havneforsikringen for sikker havn med Norske Sjø. 

 

9. Dusavik Båtforening 50 år. Festkomite ble valgt. Det ble besluttet av 

styret å avholde et 50års jubileum på MS Sandnes 

 

10.  Det ble arrangert 50 års jubileum for alle medlemmer med partnere på 

MS Sandnes og det var ca. 120 fremmøtte til et vellykket arrangement. 

 

11. Det er behandlet sak om å installere fyllestasjon for bensin i havna.    

Det er en ekstern leverandør som ønsker å investere gjennom et 

prøveprosjekt ved en full finansiering fra deres side, et servicetilbud til 

båteiere som bruker bensin. Dette er dog mer komplisert og krever 

andre sikkerhetstiltak. Foreningen skal kun tilrettelegge for plass! Det er 

eksternleverandør som skal investere og drifte anlegget som vil bli 

kortbasert.  

 

12.  Det ble også i 2019 besluttet og tilbudt julebord for alle som har 

styreverv i foreningen i tråd med tradisjonen. (Gjennomført) 
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13.  Det er servert julegrøt en tirsdag som en medlemsgest til alle som 

ønsket å delta. Lars Presthus og Odd Håvardstein skaffet og serverte 

grøt og holdt tradisjonen vedlike! Takk til dem for et flott bidrag for et 

bedre miljø i foreningen! 

 

14.  Sak for den nye styret: Følge opp saken om tilbakebetaling av MVA. 

Dette ble søkt om gjennom KNBF men ble avslått. KNBF har ikke 

sluppet saken og anker avgjørelsen. 

 

På vegne av styret ønsker leder å takke alle som har bidratt med godt humør   

godt samarbeid og alle som har stilt til dugnad!   

Jeg vil også takke de som bidro til en flott markering av vårt 50 års jubileum 

både arrangører og deltakere. 

Takker til slutt for et meget godt samarbeide til alle medlemmene på vegne 

av styret!  

Per Skalleberg 

Styrets leder 


