
1 
 

    Randaberg den 15.1.2019 

 

  Dusavik Båtforening 

 

Årsmelding for Dusavik Båtforening driftsåret 2018 

Styret har bestått av: 

Leder    Egil Kristian Olsen 

Nestleder   Per Skalleberg 

Havnesjef    Bjørn Kåre Hebnes 

Økonomiansvarlig   Jo Eide 

Medlemskoordinator Kjetil Molde 

Teknisk sjef   Kjetil Larsen 

Dugnadsansvarlig   Jan Reidar Hammer 

Aktivitet: 

Styret har hatt 7 møter i driftsåret 2018 og behandlet 50 saker. 

Havnekomiteen har hatt 5 møter for å koordinere drift av havn.  

Det har vært stor aktivitet på frivillig arbeid (dugnadsarbeid) 1028 timer      

totalt i 2018 i Dusavik båtforening 

Det er tildelt 5 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 indre havn. 

- Avsluttende arbeider med utskifting av strømsøyler på brygge C 
- 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 at det ved inspeksjon ble avdekket store mangler på forankring     

på moringer og innfestninger, foretatt full utskiftning av moringer tauverk og 

sikring av bryggeinnfestninger i indre 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 inspeksjon med fotodokumentasjon ved 

dykking for flytebrygge 200-300 ytre havn.  

Vi har ferdigstilt utskifting av nye søyler for brygge D i indre havn i 2018. 

Søylene inneholder vannpost lys, strøm uttak v/enkeltuttak med avlesbare 

målere. Vi har nå utstyrt alle bryggene i indre havn med nye søyler noe som 

forenkler oversikten over forbrukt strøm ut fra reelt forbruk for samtlige 

plasser også i denne del av havnen.  Alt arbeid vedrørende montering 

installasjon er utført på dugnad.  

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 374 aktive medlemmer med båtplass og 364 passive 

medlemmer som gir et totalt 738 medlemmer i Dusavik Båtforening. 

Det er tildelt 5 faste plasser til medlemmer på venteliste i 2018. 

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

Der er 52 på venteliste pr 31.12.2017. 
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Dugnad har også i år stått sentralt: 

Sum dugnadstimer: Frivillig arbeid i havna i 2018 utgjør 1028 

timeverk frivillig arbeid. 

Det er grunn til å være stolt av frivillig innsats i havnen også i 2018!! 

Økonomi: 

Økonomi er fast post på alle Styremøter og foreningen og det er full kontroll på 

økonomien i foreningen. 

Driftsbudsjett har vært styrende for de investeringer/ vedlikeholds 

investeringer som har vært utført i 2018.  

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

Bestilling av huset er håndtert som et prøveprosjekt ved registering i Havne 

web i 2018. Dette har gitt et godt resultat som gir fin oversikt over utleie. 

 

Viktige saker som er realisert i driftsåret 2018: 

 

1. Gjennomført Årsmøtet for Dusavik Båtforening ble avholdt 13. mars 

2018 i klubbhuset i Dusavik. 

 

2.  Det ble bestilt kammer i den hensikt forhindre fugler å sitte på 

lyskastere i ytre havn. (oppfølgingssak årsmøte 2017). 

 

3. Vurdering av nytt Havneadministrasjonsprogram. Utarbeiding av 

kravspesifikasjon, vurdering og valg av leverandør.  
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4. Gjennomført finansieringsplan videre vurdering av tiltak for å 

imøtekomme merkostnader i forbindelse med et nytt 

Havneadministrasjonsprogram! 

 

5. Besluttet å øke medlemskontingent fra kr. 250 til 350 for å tilfredsstille 

merkostnad i sak nytt Havneadministrasjonsprogram med virkning fra 

1.1.2019. 

 

6. Besluttet å anskaffe havneadministrasjonsprogrammet Havneweb og 

gjøre det operativt.  

 

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. Styre besluttet å gjennomføre ekstern undersøkelse av tilstand på 

moringer/ innfestninger og tauverk for bryggene B-C-D i indre havn.        

Tilstanden gitt i rapport var så graverende at det ble besluttet å foreta 

utskiftning av samtlige moringer med tauverk samt utbedring av de 

innfestninger på bryggene som var nødvendig. (Ref: orientering under 

HMS) 

 

9. 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  
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følge opp utføring av arbeid i henhold til plan. Arbeider er gjennomført 

og dokumentasjon foreligger. 

 

10. Det er videre besluttet for 2019 å følge opp dokumentasjon for 

gjennomførte tiltak i havna dokumentert i skjema fra Norske Sjø for å få 

på plass en avtale om rabatt på havneforsikringen for sikker havn med 

Norske Sjø. 

 

11.  Det er behandlet sak om å installere fyllestasjon for diesel 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 diesel. Foreningen skal kun tilrettelegge for plass! 

Det er eksternleverandør som skal investere og drifte anlegget som vil bli 

kortbasert.  

 

12.  Det ble også i 2018 besluttet og tilbudt julebord for alle som har 

styreverv i foreningen i tråd med tradisjonen. (Gjennomført) 

 

13.  Det er servert julegrøt en tirsdag som en medlemsgest til alle som 

ønsket å delta. Per Skalleberg 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: Forberede endringer i DB sine vedtekter pga. 

strenger krav til formulering for ideelle foretak overfor Enhetsregisteret 

verso Lotteri og stiftelsestilsynet. (Årsmøte gir fullmakt til styret DB)   
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På vegne av styret ønsker leder å takke alle som har bidratt med godt humør   

godt samarbeid og alle som har stilt til dugnad!   

Takker for et meget godt samarbeide til alle medlemmene på vegne av styret! 

Videre en takk for 20 flotte år som leder i Dusavik Båtforening, noe som har 

gjort meg rikere på vennskap og klokere ad. kunnskap.   

Egil Kristian Olsen 

Styret leder 


