
 

Årsberetning 2019 

 
 
Styreformann Sven-Ulf Thorbjørnsen  Styremedlem Jon Ingar Engsmyr 

Viseformann Kjetil Eriksen  Styremedlem Svein Bentzen 

Kasserer Ragnar Fredrik Johansen  Styremedlem Rolf Carsten Hagstrøm 

Sekretær Kåre Nilsen    
 

Siden forrige Årsmøte avholdt 5 styremøter. Trekningsmøte ble avholdt 7. mars 2020 v/Hytta. 

Det ble på forhånd utlyst 10 ledige båtplasser for andelssalg og som ble solgt. I tillegg 6 

sesongutleieplasser. 

Når det gjelder lyssøyler og strømtilførsel ved alle bryggene er det en kjent sak at dette trenger en 

oppgradering. Dagens lyssøyler holder ikke forskriftsmessige krav og tilstand. 

Dette ble opplyst medlemmene ved årsmøte 2019, og ble besluttet å gi styret fullmakt å innhente 

tilbud fra minimum to installasjonsfirmaer for elektro, samt utføre prosjektet å bytte lyssøyler og 

oppgradere tilhørende stikk-kontakter. 

Styret innhentet tilbud fra Storm Elektro og Vestby Elektriske. Til grunn for tilbudet lå felles befaring, 

samme materialnivå. Tilbudene skilte marginalt og i underkant av kr. 10 000,- favør Vestby Elektriske. 

Grunnet at Storm Elektro i flere år har vært elektrofirmaet som er brukt på campingplassen og i 

båtforeningen, derav kjenner anlegget godt og kartlegginger av underjordiske kabler, besluttet et 

samlet styre å velge Storm Elektro. Et nytt firma inn ville gitt tilleggskostnader i forhold til søking, og 

spist opp marginale differansen i pristilbudet raskt. 

Lys og strømprosjektet hadde oppstart medio mars og ferdigstilles i begynnelsen av mai. Styret 

mener dette prosjektet gir et betydelig løft for bryggeanlegget og for framtiden. 

Styret varslet medlemmene på årsmøtet 2019 at det er viktig at alle andelseiere/brukere fjerner 

tauverk og kjetting etter endt båtsesong og senest 15. oktober. I tillegg for høsten 2019 settes inn 

tiltak å fjerne tau/kjetting ved andels-plasser hvor det likevel ikke er utført. 

Det har med å gjøre bryggeanleggets sikkerhet og unødvendige kostnader som påføres ved at is river 

og sliter i bryggene gjennom tauverk og kjettinger. 

Dessverre ser vi gjennom tiltaket vi satte inn og mengder tau/kjetting vi samlet inn, at det fortsatt for 

mange som ikke tar dette på alvor. 

Styret henstiller til alle og for høsten 2020 rydder plassen sin fri for dette. Styret kommer til å følge 

opp dette og rapportere plasser som ikke overholder andelseiers ansvar. 

 



 

 

 

Vi fortsetter strukturen med å utnevne bryggeansvarlige i respektive soner. Dette er utvilsomt en god 

modell som utgjør nærhet til Listranda Båtforenings medlemmer og styre gjennom sesongen. Her 

man kan løse små saker fortløpende og større saker raskere inn til behandlingsbordet, og ikke minst 

innspill fra medlemmene underveis. 

 
Bryggeansvarlige Sone 1 Sone 2 og 3 

 Kjetil Eriksen Rolf Carsten Hagstrøm 

 Jon Ingar Engsmyr Svein Bentzen 
 

 

Avslutningsvis oppsummeres båtsesongen 2019 som en rolig å fin sesong med fornøyde medlemmer 

og uten negative hendelser. 

 

For Styre i Listranda Båtforening 

Sekretær 

Kåre Nilsen 

 

 


