
KROGSTAD BÅTFORENING 

 

ÅRSBERETNING FOR 2014. 

 
1. Styresammensetning og møter. 

Styret har i 2014 hatt følgende sammensetning: 

Trond Aker, leder 

Frank Melheim, nestleder 

Otto Stærk, kasserer 

Stein Ivar Skogvoll, sekretær 

Martin Ore, havnesjef 

Pål Sanne, vara 

 

Styret har hatt 5 styremøter i 2014. 

 

    2. Medlemmer. 

Foreningen har nå 154 medlemmer. 7 stk. er utmeldt, og12 nye er   

kommet til. 

 

     3.  Båtplasser. 

Det har i 2014 vært utleid 16 plasser. 

Det har vært solgt 6 båtplasser. 

I forbindelse med de nye store båtplassene (se punkt 6) vil det bli ledig to 

store og en liten plass på flytebryggene i tillegg til en liten vi har for salg 

allerede. Husk å melde fra om du er interessert i en annen plass enn du har 

i dag. 

 

      4. Økonomi. 

          Se eget tilsendt ark for oversikt over regnskap og lånekonto for   

          bryggelånet. 

 

      5. Momskompensasjon 

  Styret har i 2014 søkt om momskompensasjon for lag og foreninger.  

  Ordningen administreres av Lotteri- og stiftelsestilsynet på Statens  

  vegne. Til tross for at det ble lagt mye arbeid i søknaden ble den avslått.  

  Begrunnelsen for avslaget var at de enkelte  båtplassene eies av  

  foreningens medlemmer, at det utstedes andelsbevis, at båtplassene er 

  omsettelige til en pris som reguleres med jevne mellomrom. Foreningens 

  vedtekter avspeiler et andelslag og ikke en frivillig organisasjon som  

  faller inn under momskompensasjonens regelverk. 

 

    
       

    



 

      6. Nye, større båtplasser på skråbrygga. 

  Som det ble enighet om i etterkant av forrige Årsmøte har styret gått  

  videre med planene om nye, større båtplasser på skråbrygga. 

  Kartlegging av dybden viste at mudring ville bli nødvendig. 

  Etter å ha beregnet kostnader for mudring og nye utriggere ble det sendt ut 

  skriv til alle medlemmer hvor medlemmer kunne melde sin interesse for 

  de nye plassene. Fem medlemmer meldte sin interesse for de fire nye 

  plassene. 

  Så snart vi hadde kjøpere og disse hadde innbetalt det fastsatte   

  depositumet ble mudringen igangsatt. 

  Mudringen ble gjennomført på senhøsten i fjor. 

  Styret tar sikte på å ha de nye plassene klare til starten av båtsesongen, 

  eventuelt så tidlig i sesongen som mulig. 

  Det vil etter alt og dømme bli plass til å opparbeide en eller to plasser til 

  innenfor disse fire plassene. 

   

      7. Dugnader 

          Det er avholdt to ordinære dugnader i 2014. 

  På den første dugnaden i juni ble det ryddet og fjernet gamle bryggedeler, 

  lagt på grus, reparert brygga ved krana og klipt gress. 

 

          På den andre dugnaden i november ble landganger løsnet fra land og lagt 

  ut på bryggene. 

    

     8. Vaktordning. 
          G4S Norge har fusjonert med Nokas og heter nå NOKAS. De har også i 

  2014 vært leid inn til vakthold i havna. 

          De har gjennomført to vaktrunder i løpet av døgnet. 

Det har fra vaktselskapet ikke vært rapportert om hendelser i havna i 

2014. 

Det ble allikevel stjålet en snekke i løpet forsommeren. Den ble stjålet 

mens den lå fortøyd på bryggeplassen sin. Den kom senere til rette igjen. 

 

      9. Hjemmeside  

Vi minner også om båtforeningens hjemmeside.  

Adresse: www.krogstadbf.no. 

Her kan man søke om båtplass. Det vil også bli lagt ut info om dugnader 

og annen relevant informasjon. 

Styret oppfordrer medlemmene til å melde adresseforandringer til 

båtforeningen. 

 

Moss 11/2 2015  

 

Styret.       

http://www.krogstadbf.no/

