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Eldøyane Sjøsportsenter 
Postboks 643 

5404 Stord. 

 

 

Til medlemmene       Stord 20.02.2018 
 

                    

                                    INNKALLING TIL ÅRSMØTE  
 

Det innkalles herved til årsmøte i Eldøyane Sjøsportssenter, Søndag 11 mars 2018, kl. 

18.00.  

Sted: Vikahaugane Idrettspark, Auditoriet 

 

                    Saksliste: 
 - Åpning 

 - Godkjenning av innkalling 

 - Godkjenning av saksliste 

 - Godkjenning av fremmøtte representanter 

 - Valg av referent 

 - Valg av dirigent og to representanter til å undertegne protokoll. 

 - Behandle årsmelding for 2017 

 - Behandle revidert regnskap for 2017 

 - Behandle innkomne forslag  

 - Behandle budsjettforslag for 2018 

 - Valg 
 

 

Årsmeldingen sendes på E-mail1 uke før Årsmøte. 

 

 

 

 

 

 

 

Eldøyane Sjøsportssenter 

 

 

_________ 

Magne Bjelland 

leder 
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Årsmelding Eldøyane Sjøsportssenter 2017 
 
 

 

 

 

           INNHOLD 
 

 

 

 STYRET OG KOMITEER 

 

 

 STYRETS ÅRSBERETNING 

 

 

 REVIDERT REGNSKAP FOR 2017 

 

 

 INNKOMNE FORSLAG 

 

 

 BUDSJETT FORSLAG 2018 

 

 

 VEILEDENDE PRISER FOR 2018 

 

 

 HANDLINGSPROGRAM FOR 2018 

 

 

 VALGKOMITEENS INNSTILLING 
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STYRE og KOMITEER 

Styrets sammensetning har vært følgende i perioden:  

 

Leder:  Magne Bjelland 
Nestleder: Odd Olsen 
Styremedlem: Ole Gjert Hansen 
Styremedlem:   Vidar Olsen 
Styremedlem: Stein Kyvik 
Styremedlem: Olav Fjelland 
 
Varamedlem: 1. Tor Arne Sørli 

2. Alf Strand 
 
Valgkomite: John Bjordal 
  Roald Raunholm 
  Asbjørn Tverdal 
  Tjerand Espeland 
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STYRETS ÅRSBERETNING 

Nøkkeltall 

2017 var stiftelsens 16’de driftsår. I perioden har det ikke vært salg av nye Rettigheter, men 4 

Rettigheter har skiftet eier. En Rettighet er oppgradert. Det gir en nettoøkning på 0, slik at total 

antall rettighetshavere i stiftelsen pr. 31. desember 2017 utgjør 315. 

 

     Fig. Utvikling antall rettigheter 

ESS avholder månedlig styremøter (ex. ferie perioder). For 2017 har det vært gjennomført 9 

ordinære møter. I tillegg er en rekke møter avholdt med leietakere, leverandører og 

samarbeidspartnere. 

Dugnad 

Det er utført 515 timer dugnad i perioden mot 744,5 i forrige periode (timer utført av styret er 

ikke inkludert). Timetallet gjenspeiler beslutningen fra sist årsmøte til å redusere antall timer 

fra 8 til 5.   

Dugnadene har vært som tidligere administrert av styret. 5 uker på våren, og 11 uker på høst. 

Ukedagene har vært en miks av torsdager og lørdager.  

Foruten normal vedlikehold og rydding på anlegget, har dugnaden i perioden vært konsentrert 

rundt demontering/ klargjøring av gamle brygge 9, korrigering av brygge 8 og gjestebrygge. I 

tillegg er det gjort et stort arbeid i hall hvor det nå er bygget et mesanin-dekk på xx m2 for 

lagring av materiell og utstyr. 

Erfaring så langt viser at beslutningen om reduksjon til 5 timer pr. Rettighet var riktig.  

Produksjon av brygger 

Det har ikke vært prioritert bygging av nye brygger i perioden. Pr. i dag er alle produserte 

brygger satt på sjø. En eventuell oppstart av ny produksjon, vurderes opp mot videre utbygging i 

havnen (brygge 2 & 3 – Seilbåthavn).  I mellomtiden er det viktig at vi beholder kompetansen. 

Styret vil derfor prøve oppsummere erfaringene vi har gjort gjennom revidering av eksisterende 

produksjonsbeskrivelse.  
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Strøm 

 

Forbruket på strøm i perioden har vært 180 354 Kwt. Gjennomsnitt kw-pris fra leverandør har 

Kr. 1,12. Dette gir en total kost for strøm for 2017 på kr. 183 083. 

 

Fig. Forbruk- og prisutvikling gjennom perioden 

Som en leser av ovenstående figur, ble det for månedene januar, februar og mars avlest et 

urovekkende stort forbruk i anlegget. Etter en del feilsøking ble det konstatert at feilen lå i 

avlesning hos leverandør. Overgang fra SKL til Haugaland Kraft har ikke vært uten problem. 

Måltall/ forbruk er i dialog med leverandør korrigert/ refundert.  

Skader/ Tap 

Vi har i perioden ikke vært utsatt for skader eller tap på eget materiell. Imidlertid fikk to av våre 

medlemmer oppleve forlis av sine båter liggende i havnen. Sannsynlig årsak var lekkasje i skrog 

knytet til bunn ventiler/ inntaksslanger etc. Begge båtene ble hengende i sine fortøyninger, og 

trygt løftet på land. 

Etter vannlekkasjen i anlegget vi hadde i 2016, er rutinen for inspeksjon og vedlikehold 

innskjerpet. Spesielt for ikke synlige installasjoner. Det gjelder forankring av brygger og 

vanntilførsel under vann.  Forankring mot bunn/ lodd inspiseres årlig. Vanntilførsel (slanger) fra 

land til brygger skal skiftes ut 2-3 år mellomrom.  

Vi husker alle ekstremværet «Urd» i jule-/ nyttårshelgen 2016. Et uønsket besøk av båt på 

Gjestebryggen vår, medførte betydelig skade på bryggen (del i to). Vi hadde et tilsvarende 

«besøk» også denne jule-/ nyttårshelgen.  Været var ikke så ekstremt, og båten som gjestet 

bryggen var noe mindre. Allikevel fikk vi skade i form av brudd.  

Det er for tiden stor aktivitet med hensyn til utbygginger på Eldøyane. Slikt merkes i form av 

«besøk» fra entreprenører som uten tillatelse tar i bruk anlegget vårt. Det er spesielt område 

gjestebrygge/ Seilhus som blir tatt i bruk. Vi prøver så godt det lar seg gjøre å hindre slike 

uønskede besøk, bl.a. i form av skilting (forbudt – uten tillatelse – kun for medlemmer og 

leietakere).  

I tillegg til at vi sikrer brygger og øvrig materiell, er det viktig at våre medlemmer/ leietakere 

gjør sine individuelle tiltak med fortøyninger og løsøre om bord. Selv om det har blitt langt 
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bedre de siste årene, ser vi fortsatt enkelt tilfeller som potensielt kan skade både egen båt, 

bryggemateriell og i verste tilfelle andre sine båter. Det kan derfor være på sin plass å nevne 

typiske avvik fra gjeldene rutiner: 

- Slakke fortøyninger (medfører skade på både utrigger og brygge) 

- Mangel på strekkavlaster (belastningsskade på utriggere) 

- Feil feste av fortøyningspullert  

- Ulovlig bruk av sjakkel (overflateskader på utrigger og fortøyningspullere) 

- Rigging av «vintertelt» (belastningskader på utrigger og brygge) 

- Manglende sikring av løsøre (Seil, løse gjenstander etc.) 

 

Ved grove eller gjentatte brudd på fortøyningsreglene, kan båteier bli erstatningspliktig. 

Brygge ansvarlig har både plikt og myndighet til å vise bort medlemmer fra bryggen som 

ikke tilfredsstiller våre krav til fortøyning. 

Opplag båter og bo-biler i hall 

Pr. 31/12-2017 har vi 30 stk. leietakere i teltet. En økning på +3 siden forrige periode. I tillegg 

leiet vi ut hallen et par måneder i sommerhalvåret, noe som gav oss en ekstra inntekt på kr. 73 

629.  Det nye mesanin-dekket rydder rom for potensielt ytterligere økning. Selv om vi ikke 

markedsfører opplag, har vi ikke problemer med å fylle kapasiteten.  Inntekter på hall 2017 var 

kr. 189 629. 

 
Opptakskran og dokk 

Det er registrert 55 Opptak/ Uttak med kran i perioden (x 2). Det gir oss en inntekt på kr. 148 

430. (forrige periode 75/ kr. 193 205).  

Utleie av areal 

Vi har i perioden hatt 4 leietagere i anlegget. 

1. Nordic Crane Stangeland leier ca. 2.500 m2.  

2. Mobile Norway en stålmast til bruk som link stasjon. 

3. Eldøyane Vedlikehold (verksted/ oppbevaring hus) 

Avtale terminert 31/12-2017 

4. StordBase AS (parkeringsareal) 

Vi registrerer et stadig økende behov for lagringareal på Eldøyane, og ser derfor positivt på 2018 

som et år vi kan ytterligere øke inntektene. Like før slutten av året inngikk vi en avtale med 

StordBase AS om leie av ca. 6.000 m2 område. Periode 1/1-2018 til 31/5-2018. Avtalen har 

opsjon om videre leie til 31/7-2018.  

Oppsummert leieinntekter 2017 (ex. Hall) er kr. 234 372. I tillegg kommer kr. 53 338 i form av 

utleie av båtplasser.  

 

  



Page 7 of 23 
 

 Grensetvist – disposisjonsrett i sjø 

 

 

Den 14. desember 2017 kunne sette et endelig punktum for vår årelange disputt vedrørende 

eiendomsgrense og disposisjonsrett i indre havn.  

Eksisterende brygge 1 skal etter forliket avkortes med 1 stk. brygge element (12 m). Dette for å 

unngå berøring av felles transportkorridor (for flere detaljer se skriv utsendt til medlemmer 

27.01.208) 

Økonomi 

Generelt sett er økonomien i stiftelsen god. Vi opprettholder vår drift og innfrir våre 

forpliktelser. Størrelse på investeringer/ vedlikehold i anlegget styres i stor grad av inntekter fra 

salg, utleie og årsavgift.  

Årsavgift for 2018 er uendret fra 2017. Priser er i.h.h.t.  ESS priser - Rettigheter & Årsavgift 2018 

som vedlagt i årsmeldingen. 

Selv om vi gjennom perioden har økt våre likvider (+95 178 ), går regnskapet ut med et 

underskudd på kr. -84 720. Årsaken er prioritering vi gjorde i forbindelse med asfalteringen av 

areal foran hall og parkeringsplass ved bryggene. Med de nedbørsmengder vi opplevet gjennom 

2017, var dette et nødvendig tiltak. I tillegg er det regnskapsmessig gjort avskrivninger på kr. 

563 000. 

Innkreving av utestående fordringer fra medlemmer er på et akseptabelt nivå.   

 

Stord 25 februar 2018 
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REVIDERT REGNSKAP 2017 
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INNKOMNE FORSLAG 

 

201801:  FAKTURERING STRØMFORBRUK MEDLEMMER 

Årsmøte 2009 besluttet en kvartals avgift på strøm pålydende kr. 95,-. Avgiften skulle dekke 

nedskrivning av strømsøyle over 10 år (påregnet levetid). I tillegg skulle avgiften dekke eventuelle 

tap/skader på søyler i perioden. Etter 8 år har vi 4 søyler som har «havarert». Styret foreslår derfor at 

avgiften reduseres, samt bakes inn i kwt-prisen.  

Grunnlaget for dagen kwt-pris er basert på faktura kost fra leverandør. Et gjennomsnitt/ 

normalforbruk hos våre medlemmer ligger på 500-800 kwt.  Et påslag på 10 øre ved et normalforbruk 

vil utgjøre kr. 50,- til 80,- i kvartalet.   

I tillegg foreslår styret at det ikke faktureres medlemmer i perioder hvor forbruket er ubetydelig 

forbruk (<10 kwt).  

Forslag blir da som følger: 

- Fjerne kvartalsavgiften på kr. 95,-  

- Påslag på strømprisen med kr. 0,1 (10 øre) pr. Kwt 

- Minimumsgrense på forbruk for fakturering: 10 kwt/ kvartal (forbruk overføres neste periode) 

 

 

201802:  MAX GRENSE FOR BÅTSTØRRELSE I HAVNEN 

Dagens max grense på båtstørrelser i havnen er 45 fot. Imidlertid viser erfaringene vi har gjort 

gjennom årene at dette er i overkant av hva som er forsvarlig mht til vårt bryggemateriall. Styret 

ønsker derfor å redusere denne og innføre en max grense på 42 fot (eks. baugspyd etc.). Dette er 

også i tråd med anbefalinger fra vår leverandør av bryggemateriell.  

Vi har ingen medlemmer på nåværende tidspunkt med båtstørrelser over 42 fot. 

Forslaget blir da som følger: 

- Max størrelser for båter i havnen er 42 fot.  

NB. Styret sammen med bryggesjef(er) har fortsatt et overordnet mandat/ ansvar i å godkjenne båter 

ut fra en totalvurdering av lengde, bredde (som er max 4 meter), høyde og vekt.  
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BUDSJETT FOR 2018 
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VEILEDENDE PRISER FOR 2018 

Priser på Rettigheter er basert på opprinnelig kalkyle for utarbeidelse av priser i 2007. Den er 

sammensatt av følgende element: 

 1. Material kostnader produksjon av brygger 

 2. Innkjøp av utriggere og flytelement. 

 3. Materialer montering av brygger (lodd, kjetting, tauverk etc.) 

 4. Fastelement eiendom og fasiliteter (kr. 35.000,-) 

Justering 2018= 0 % 

Selv om materialprisene til byggeproduksjon i perioden har steget mellom 10-15 %, har styret 

allikevel valgt å opprettholde 2013-prisene på Rettigheter og Årsavgift. Årsaken er at det ikke er 

planlagt byggeproduksjon i 2018, ei heller større innkjøp av utriggere. 

Når det gjelder priser for opptak/ uttak, ble disse justert i 2017. Årsaken var erfaringen med at 

enkelte opptak krever forholdsvis mye innsats i form av forberedelser og arbeid utover selve 

løftet. Regelen er i dag at ESS stiller med heisoperatør og flagg mann. Mannskap utover dette må 

kunde betale for1) .  

 

Det er ikke planlagt prisøkning for 2018. 

Prisene for opptak/ uttak er som følger: 

Grunnpris (normalløft inkl. operatør og flaggmann):  

Medlemmer:    kr. 50,-/ fot (minimum kr. 1.000,-) 

Ikke medlemmer:   kr. 110,-/ fot 

Båter utover 20 tonn:  kr. 100 pr. tonn. (Maks. løftevekt settes til 27 tonn). 

 Båtstøtter (ikke medlemmer): Kr. 500,- 

Båtstøtter (medlemmer): Kr. 300,- 

 Timepris1):    Kr. 450,- 

Opplagsplass utover normal tid2) Kr. 300,-/ uke 

 

1) Ved behov for tilleggs timer, skal dette avtales i forkant av opptak. 

2) Normal tid på opplagsplass inkludert i prisen for opptak, er 2 uker. Utover dette kreves 

kr. 300,- pr. uke 
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Tilkoblingsavgift strøm:  kr. 6.000,- 

Dugnad:   Kr. 400,-/time  
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HANDLINGSPROGRAM FOR 2018 

 

I handlingsplanen for 2018 

Overordnet plan er som følger (ikke prioritert rekkefølge): 

1. Generell drift av havnen 

2. Rydding /klargjøring av areal på bakside av plasthall for fremtidig utleie. 

3. Ferdigstillelse av Brygge 1  

a. Posisjonering, forankring 

b. Landfeste (fundament) 

c. Landgang og utriggere. 

4. Ferdigstille mesanindekk i sørvestre hjørne av plasthall for lagring av utstyr. 

5. Oppgradere / vedlikeholde kaianlegg i Ledahop (gamle brygge 9) 

6. Reparere/ forsterke servicebrygge etter (ny) skade i vinter 

7. Forefallende vedlikehold av aktivitetshuset / Seilhuset. 

8. Forprosjekt: Nytt aktivitetshus 

9. Installere redningsstiger i dokk og på brygger (prioritert oppgave). 

Ovennevnte tiltak vil kreve en økonomisk ramme på kr. 1.910 000. Finansiering vil skje gjennom 

utleie, salg, driftsinntekter og dugnad. 
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VALGKOMITEENS INNSTILLING: 

 

 

Leiar:   Magne Bjelland Ikkje på valg 

Nestleiar: Odd Olsen  Attvalg 

Styremedlem: Ole Gjert Hansen Ikkje på valg 

 Styremedlem: Olav Fjelland  Attvalg 

Styremedlem: Vidar Olsen  Ikkje på valg 

Styremedlem: Stein Kyvik  Attvalg 

Varamedlem: Tor Arne Sørli  Ikkje på valg 

 Varamedlem: Alf Strand  Attvalg 

 

 

 Val komité 2017: 

John Bjordal 

Roald Raunholm 

Tjerand Espeland 

Asbjørn Tverdal 

 

 

 

 

For val komiteen  

(sign) 

______________________________________________ 

John Bjordal 

 


