Årsmelding for 2020
Styret har hatt disse medlemmene:
Leder:

Morten A. Torgersen

Nestleder:

Karl Jøssang

Økonomiansvarlig:

Ellen Breivik

Sekretær:

Leif Nieuwejaar

Havnesjef:

Frode Steinsland/Arve Wathne

Styremedlem:

John Magne Fjelde

Styremedlem:

Odd Jan Jøssang

Varamedlem:

Sjurd Dalen Apelseth

Varamedlem:

Ivar Ullestad

Varamedlem:

Arve Wathne

Valgkomite: Sven Terje Haugvaldstad, Frode Idsøe

Revisor: Jim Morten Sersch/RevisjonRyfylke AS.
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Bryggeansvarlige i 2020
Brygge A

Trond Jekteberg

Brygge B

Gordon Heng

Brygge C

Helge Kleven

Brygge D

Harald Øidvin

Brygge E

Tom Ravndal

Brygge F

Ørjan Hjelle

Brygge G

Vegar Larsen

Ytre Molo

Ivar Ullestad

Medlemstall og båtplasser
Antall medlemmer pr. 31/12-2020 er 386. Medlemsmassen er som vanlig i noe bevegelse. Vi
har fått 22 nye medlemmer og 20 avganger av medlemmer i løpet av året.
Vi har 339 båtplasser.
8 tildelte båtplasser ila 2020. Ingen ledige båtplasser pr 08.03.2021.
Vi har også leid ut båtplasser i 2020, men mindre enn i 2019 (kr 47.000,- mindre inntekt).
27 personer på venteliste. 4 personer på ønskeliste for bytte av plass. 5 personer på
venteliste for bodplass.

Styrets aktivitet i 2020 (mellom årsmøtet 2020 og årsmøtet 2021)
Styret har hatt 6 styremøter og behandlet 34 saker. Vi har i tillegg ekstraordinære møter med
Strand kommune/IVAR om tinglysing av vegrett og problem med avløpsrør som flyter opp
langs med naust i nordre havn.
I tillegg behandles et betydelig antall saker og avklaringer på e-post og telefon, utenom
styremøtene.
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Økonomi
Vedlagt regnskap for 2020 viser at båtforeningen har et årsresultat på kr 463.967,- i pluss.
Resultat dette året sammenlignet med fjoråret, viser en resultatmessig forbedring. I 2019
hadde vi et overskudd på kr 391.172,Kontantstrømmen er fortsatt god. Til tross for et spesielt år preget av corona-restriksjoner og
lavere aktivitet i båthavnen, har vi en jevn og god inntekt. Både inntekter og utgifter i 2020 er
lavere enn i 2019. Dette har ført til et resultat som er 18 % bedre enn 2019. Den gode
kontantstrømmen gir oss mulighet til å kunne ta oss av vedlikeholdsoppgaver og den
planlagte utvikling av eksisterende opplagsplass i nordre havn/krankai.
I 2020 er det registrert tre nye investeringer. En automat for betaling i vår gjestehavn er
montert og i drift. Videre er det investert i uterigger og fortøyningsbom for båtplass og en
brukt Wise portalkran 1984 modell. Kranvogn og gammel kran er solgt i mars 2021 for kr
25.000,Godkjent regnskap og revisjonsberetning blir lagt frem på årsmøtet.

Vedtektsendringer
Det foreslås ingen vedtektsendringer.

Prisendringer
Styret foreslår pris/avgiftsendringer i år og fullstendig pristabell inkl disse endringene legges
frem på årsmøtet.

Innkomne forslag fra medlemmene
Det er ikke innkommet forslag fra medlemmene.
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Drift & Vedlikehold
Styret har hatt tett oppfølging av daglig drift og vedlikehold.
Havnevert Ottar Kleven, samt Kran-teamet, Karl Jøssang, Karl Larsen, Jakob Langvik og
Reimund Fiskå har levert utmerket service.
Aktiviteter i 2020:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kjøpt brukt Wise 1984-mod portalkran fra Jåttå båtforening, og fraktet denne til
havna. Kranen ble pusset opp før transport til Tau
Betalingsautomat montert og satt i drift i gjestehavna i august
Ny uterigger og fortøyningsbom for båtplass
Nytt kamera, vedlikeh./oppgradering programmvare, ny harddisc
Montert brannslange på trommel ved gjestebrygge
Reparert leider i gjestehavn
Støyping v/gjestebrygge, samt fylt betong i synkehull
Plan, søknad for videreutvikl. krankai
Tildeling Ryfylke Friluftsråd gave kr 15.000,Ferdig montert skjørt på molo
Prøvd ut nytt og sterkere kjemikalie for grønskefjerning på trebryggene, bra resultat

Ellers vanlig vedlikehold og utskifting av foreldet/utslitt utstyr.

Planer for 2021
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ferdigstille påbegynt arbeid med utvidet opplagsplass i nordre havn, inkl pirer til
portalkranen
Sette den nye kran-tjenesten i drift innen juni
Reparere tre-dekket på røret
Skifte fortøyninger etter behov
Oppgradere våtrom gjestehavn
Generelt styrke vedlikeholdet med bruk av planlagt dugnadsinnsats med datoer
gitt på facebookside, hjemmeside og følgeskriv til havneavgift.
Som en prøveordning på ett år innvilges bryggeansvarlige fritak for havneavgift
Fortsatt innsats for å fjerne grønske fra tre-dekke med nytt kjemikalie, konsentrasonen økes i 2021
Vedlikeholde båthavnen på et godt kvalitetsnivå

Bryggeansvarlige bes konkret om å organisere en årlig dugnad på sine brygger for å skrape
pontongene for blåskjell og annet nødvendig vedlikehold.
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Orienteringssaker
a. Tau Båtforenings synlighet i forhold til videre utvikling av Tauvågen
Vi inngår i den planprosess Strand Kommune nå har igangsatt. Fortsatt ingen møter
avholdt foreløpig.

b. Gjestehavn – status og ny betalingsløsning
Gjestehavn-innbetalingene fra båter og bobiler er viser for 2020 kr 162.345,- dvs en
klar nedgang fra i fjor (kr 243.177,-).

Styret vil takke medlemmene for innsats og samarbeid i 2020 og ønsker alle en fin
båtsesong i 2021.

STYRET
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