ÅRSBERETNING 2011 HASVIK BÅTFORENING
Styret for Hasvik Båtforening har bestått av følgende:
Leder
Styremedlem/nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem
Revisor
Rep til svømmeh. Kom

Lars Hustad
Halvard Holst-Olsen
Gunnar Mauseth
Jørn Mauseth
Torbjørn Wilhelmsen
Kristian Kristiansen
Raymond Eriksen
Odd Ivar Gladsø
Asbjørn Furu

Antall medlemmer

30
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Møter:
I regnskapsåret har det vært avholdt 7 møter/sammenkomster, herav 5 styremøter,
1 årsmøte og 1 medlemsmøte/festlig samvær.
Det har vært behandlet 26 saker i løpet av regnskapsåret inklusiv årsmøtesaker
Taborhavn
På en merkedag, den 22.7.2011, ble nybrygga i Taborhavn fortøyd. Dette blei et
veldig bra prosjekt. Det var også et stort økonomisk løft for foreninga.
Det blei også lagt ut ei solid fortøyning som bryggas ene utgående kjetting blei festa
i. Denne fortøyninga skal også brukes til KNBF- bøya.
Sørøydagene
For første gang deltok Hasvik Båtforening under Sørøydagene i 2011.
Arrangementet ble vellykket og hadde en rikholdig ”meny” av aktiviteter. Det må
vurderes om vi også skal delta i 2012.
KNBF- bøyeprosjekt
Morringen til bøya er satt ut i 2011 og det gjenstår å montere selve bøya. Det
forventes at denne kan være på plass i første halvdel av mai.
Båtopptrekk søndre side
I samarbeid med Avinor Hasvik Lufthavn, er nå båtopptrekket kommet skikkelig på
plass på søndre side av Hasvik Havn. Dette blei bra med en skikkelig atkomst og
en flott ut/innkjøring i sjøen.
Økonomi
Resultatet for HBF i regnskapsåret ble et overskudd på kr 11.474. Formuen for
HBF er på kr 143.018. Det er foretatt nedskrivninger på flytebrygge og gangvei i
Taborhavn med kr 24.000.
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Utfordringer 2011
• Skape en større aktivitet i foreninga, herunder å gjøre økonomien bedre.
Med 30 medlemmer burde jo det være et potensial.
• Kapre flere medlemmer bl.a gjennom profilering (Sørøydagene).
• Etablering av en viss infrastruktur i Taborhavn.
Hasvik 18.03.2012
Styret i Hasvik Båtforening

Lars Hustad
(sign)

Halvard Holst-olsen
(sign)

Torbjørn Wilhelmsen
(sign)

Gunnar Mauseth
(sign)

Jørn Mauseth
(sign)
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