
                                   Årsmøte Hasselvika bå1orening                                   

1.april 2022                                                                                                            Velferden Hasselvika 

1) Innkalling ?l årsmøter ble godkjent. 

Møteleder for årsmøtet ble Jurgen Meinert. 

Protokollunderskrivere ble Tore Strøndstad og Vibecke Mælan. 

Referent ble Vibecke Mælan. 

2) Årsmelding for Hasselvika bå1orening 2021 gås igjennom av Jurgen Meinert. 

Se eget vedlegg. 

Det er ønskelig at det også redegjøres for avtalen mellom Indre Fosen kommune og 
bå1oreningen i ?llegg. Jurgen tar og leser opp avtalen samt viser den på skjerm ?l 
alle fremmøLe. 

Det er også spørsmål vedrørende smørehallen og sanitærfasiliteter. Vi bruker de 
sanitærfasiliteter som finnes i dag av do og dusj slik som ?dligere. Bå1oreningen har 
lenge forsøkt fåL ?l en leieavtale med eier av smørehallen av do og dusj men ikke 
kommet ?l enighet. Vi som bå1orening ønsker ikke å leie hele smørehallen, det 
ansvaret og den oppgaven kan vi ikke påta oss. Vi må på sikt finne løsning hos private 
?lbydere for sanitæranlegg da vi jobber for å få et godt ?lbud for våre medlemmer og 
gjester.  

Det blir også diskutert om hvordan sandfangeren fungerer og at den må bli reparert 
lengre opp i bekken for å redusere sand ut og ned i havna. Styret går videre med 
deLe i dialog med kommunen. 

Alle plikter ?l å ha strømmåler i båten om enn benyLer seg av strøm i perioden oktober                                                                                                           
?l april. 



3) Det er faLet et nyL reglement i bå1oreningen. DeLe tas opp for gjennomgang, 
diskusjon og endelig godkjenning.  

Det blir reLet og ?lføyd en del korrigeringer under flere av punktene. Det nye 
reglementet blir godkjent av årsmøtet.  

4) Regnskapet for 2021 legges frem av Jurgen Meinert og godkjennes.  

Se vedlegg 

5) BudsjeL for 2022 legges frem av Jurgen Meinert og godkjennes. 

Se vedlegg. 

Kommentar ?l budsjeL at det er noe u1ordrende å fastseLe nøyak?g da det innføres 
dugnad og at vi når står selvstendig som forening.  

6) Sak fra styret – Vi ønsker ideer om nye flytebrygger, plassering og finansering. Vi 
ønsker å få ?lbakemelding fra årsmøtet om deLe er noe styret skal jobbe videre 
med.  

Tore Strønstad redegjør for de planer som finnes nå, legger frem skisser ?l mulig    
planløsning. 

 Innspill fra årsmøtet var følgende -  

 Antall plasser i dag og hvor mange vi ser for oss kan være mulig fremover.  

Gjestebrygga – hvordan ivareta næring og gjestene? 

Hva med ?lbud ?l de som eventuelt flyLer hit og vil ha en båtplass? 

Er det mulig å benyLe deler av den brygga vi har og kan vi ha samme planløsning som nå i 
den nye? 



Ønskelig med et lengre perspek?v både med tanke på økonomisk oppbygging og helhetlig 
tanke med sanitæranlegg. 

Hvilken mulighet er det for parkering? 

Ødeleggelser er kostbart, og det er nærmest ikke forsvarlig med så smal brygge i første del 
under uvær der flere er ute for å berge båter og utstyr. 

Hvilken materiale i den eventuelt nye brygga? 

Innhen?ng av priser fortseLer.  

Årsmøtet besluLer at styret får gå videre med å innhente planforslag og priser for å utvikle 
anlegget. Det er ikke saL noen ?dsfrist, men vi ser på alterna?ve planer der innspillene i 
årsmøtet forsøkes ivaretas på en god måte.  

7.) Valg 

Leder: Jurgen Meinert – gjenvalgt for eL år. 
Styremedlem: Vibecke Mælan – gjenvalgt for to år. 
Styremedlem: Tormod Buhagen erstaLer Per Arne Hasselvold. Valgt for to år. 
Styremedlem: Tore Strøndstad og Tommy Hassel har eL år igjen. 

Ref. for styret Vibecke Mælan 

Underskriber: 

Tore Strønstad         Vibecke Mælan 




