Klopp Båthavn SA
Boks 32
3166 Tolvsrød
ÅRSBERETNING
Tillitsvalgte har i 2015 vært følgende:
Styre
Leder :
Nestleder
Styremedlem
Kasserer
Sekretær
Varamenn

: Knut Gjersøe
: Sverre Amundsen
: Arild Pedersen
: Kristian Lunde
: Stian Martinsen

Havnekomite
Leder : Styret / Stener Pettersen
Vaktsjef: Sverre Amundsen

: Per Christian Hegle
: Elisabeth Granøe Takvam

Revisorer: : Stener Pettersen
: Aage Jacobsen

Valgkomite :Steinar Bjerløv
:Fred Roser

Møter
Siden siste årsmøte er det avholdt 8 styremøter. Foruten løpende administrativ
saksbehandling, samt forvaltning og styring av foretakets økonomi, har de viktigste
sakene vært:
Ferdigstille ny havnebod
Fjorårets mest ressurskrevende oppgave har vært arbeidet med å ferdigstille
byggingen av ny havnebod.
Styret har fått mange positive tilbakemeldinger om nybygget, både fra medlemmer,
leietagere og naboer.
Styret har utarbeide regler for bruk av huset, og håper at det i fremtiden vil være et
samlingsted for både medlemmer og brukere av havna.
Kommunen planlegger å etablere kajakkoppbevaring på Kloppstranda, muligens i det
gamle toalettbygget. Styret har sagt seg interessert i å administrere eventuell utleie.
Samarbeidet med Tønsberg Kommune har vært meget bra, og kommunen har bidratt
økonomisk som forutsatt i prosjektet.
Totalkostnaden for havneboden ble 1 525 618,-.
Kommunen har for sin del av havneboden betalt 605 449,-.
Båtforeningens kostnader endte på 920 169,-. Dette er innenfor rammene på
1 200 000 som ble besluttet av årsmøtet 28. august 2014.
Fremtidig utforming av havna
Styret har arbeidet videre utfra presentasjonen på siste årsmøtet. Det er innhentet
løsningsforslag og priser fra 2 leverandører. Løsningsforslag og økonomiske kalkyler
vil bli presentert på årsmøte.

Redningsbøyer og redningsstiger
Det er montert to redningsbøyer i havnen. I tillegg har vi kjøpt inn 3 redningsstiger
som blir montert før båtsesongen starter.
Vedlikehold og reparasjoner i havnen:
Havnekomiteen har gjort løpende vedlikehold av akterfester, uteliggere, gangveier og
brygger. Det har ikke vært noen leder for havnekomiteen i 2015, Styret har
koordinert arbeidet. Fra 1. februar har Stener Pettersen påtatt seg oppgaven som
leder av komiteen.
Dugnad
Dugnad ble gjennomført våren 2015 med diverse reparasjoner, opprydding av
havneområdet og maling av den nye havneboden. Dugnaden ble i år gjennomført av
styret, supplert med mange av havnens medlemmer.
Andelsinnskudd
Det er 4 medlemmer som ikke har betalt økt andelsinnskudd. Videre aksjoner
behandles på årsmøtet for 2015.
Hjemmeside
Foretakets hjemmeside www.kloppbat.com er under kontinuerlig oppdatering.
Det er nå 78 personer som liker foretakets Facebookside. På denne siden har det
foregått noe dialog med havnens medlemmer og andre.
Havnens båtplasser
Det ble betalt havneavgift for alle havnens 173 plasser i 2015.
Vaktordningen
Denne har fungert tilfredsstillende, det har likevel forekommet enkelte
innbrudd/tyverier fra båter i 2015.

Klopp 10.02.16
Styret

