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Årsmelding THPK 2015 
 

Styret i 2015:  
Gunnar Noer   Leder 

Alf Furu    Kasserer 

Laila Lium  Naustansvarlig  

Ingrid Berthinussen Materialforvalter 

Harald Bohne   Styremedlem/referent  

Linda Skog  Styremedlem 

Bent Svinnung  Varamedlem 

 

Utvalgene: 
Turgruppa  Bent Svinnung 

TØR   Harald Bohne 

Torsdagspadlingene Alf Furu 

Bassengtreninga Laila Lium 

Årsfesten  Ingrid Berthinussen, Linda Skog og Laila Lium  

Som vi ser så har de fleste større oppgavene blitt ivaretatt av medlemmene i styret.  

 

Valgkomité: 
Jan Thomas Schwenke 

Birgit Eliassen 

Grete Vaskinn 

 

Revisor: 
Bjørn Nicolaisen  
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Aktiviteter  

Styremøter: 
Dette har vært et år på det jevne for styret. Vi har hatt til sammen fem styremøter pr. 10. jan 2016, 

og behandlet drøyt 30 saker. Den saken som fikk mest oppmerksomhet i sommer var et forslag om 

bygging av grillhytte eller nytt naust. For øvrig har behandlingen av klubbens snaut 600 medlemmer 

gått greit i et løpende samarbeid mellom styreleder, kasserer og naustansvarlig. På slutten av året 

fikk vi først ‘Velkommen-til-kvalen’-turen til Vengsøya, med flere velt og ganske dramatisk 

gjennomføring. Så kom hendelsen med juletrefesten på Grindøya, hvor det ble utløst full alarm fra 

Politi, Bann og redningsvesen. Dette var en tur i regi av Stormgjengen, men flere fra THPK deltok. På 

begge disse turene kunne det lett ha blitt alvorligere utfall, men vi berget oss med at de 

grunnferdighetene som klubben krever for medlemskap, fungerte. Begge hendelsene aktualiserer 

arbeidet med sikkerhet i klubben. Flere andre spørsmål er relevante: Bør klubben ha fellesturen i 

vintersesongen?  

 

Turer 
Klubben har gjennomført de fleste ordinære turene, men noe nye i år: 

24. januar: Soltur til Nipøya. Dette viste seg å være en krevende øvelse, en velt, og en dramatisk 

tilbaketur over Langsundet. 

22. februar: Møljeturen til Hytta til Jan Thomas  

Mars: 15 stykker deltok på vinterpadletreff på Ørsvågvær i Lofoten i regi av Vesterålen PK, m/fl.  

11-12.april: Ferskingtur til Gammen ble avlyst pga. dårlig vær 

22-25.mai: Pinseturen til Karlsøy JFF/Hauglann/Hersøya.  

13. juni: Tromsøya rundt 

27-28. juni: Breivika/Rebbenesøya med fjellsportgruppa.  

11 – 19 juli: Sommerturen. I år fra Ørnes til Lurøy/Onøya, og med hurtigbåten tilbake. Dette var en 

flott tur for de som var med, men bare fem stykker ifra THPK. Vi var innom Teksmona, Varkgård, 

Otervær, Rødøy, Buøya, Sæningen, Hestmona, og Lurøy. Hele turen ble på ca. 100km, fordelt på seks 

padledager. 

29-30. august: Tåfjordblotet.  

19-20 september: Ferskingtur til Sommarøya ble avlyst siden vi ikke klarte å finne turledere.  

7. November: Hei til kvalen på Vengsøya, etteranmeldt tur 

Styret takker alle som har vært med på å arrangere disse turene.  
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Turstatistikken er vist for 2011, 2014 og 2015, - de årene vi har likt datagrunnlag. Vi økte fra 1968 

turer i 2014 til 2364 registrerte turer i 2015. Klubbåtene ble utleid nesten 1200 ganger i løpet av 

sommeren, med en klar topp i juli. Som i fjor hadde vi torsdagspadling gjennom hele sommeren. 

Noen båter ble leid ut over lengre perioder om sommeren. Dette viste seg å slite svært hardt på 

båtene. De er av plast, og tåler ikke å ligge i ukesvis i sol og varme på et biltak. Denne praksisen vil 

derfor ikke bli videreført i 2016. Styret takker for øvrig for god oppslutning om ordningen med 

‘kryssing’ av turene, både til de med private båter og de som har leid klubbåter.   

 

Torsdagspadlingene 

Torsdagspadlinga startet opp 8. mai. Oppslutningen var meget god, i år som i fjor. Også i år droppet 

vi sommerferien, for å gi et tilbud til de som hadde tatt begynnerkurs i løpet av forsommeren. Vi 

avsluttet treningene den 24. september, det er da så mørkt om kveldene at vi ikke kan se de som er 

utpå. Vi gjør som tidligere den vurderingen at det etter dette ikke er tilstrekkelig sikkert å 

gjennomføre gruppeturer med nybegynnere. Styret takker alle turlederne som velvillig har stilt opp 

på torsdagene.  

Vi hadde to kvelder med spesielt fokus på padleteknikk: Bjørn Erik Nybakken og Anne Fyhn tok hver 

sin kveld. Begge kursene var fulltegnet, for ikke å si overtegnet i løpet av få timer. Behovet synes å 

være stort, så dette vil vi gjenta i 2016. 

 

Tromsøya rundt – rapport fra TØR-komiteen 
2015-utgaven ble en usedvanlig tøff runde, med kuling og kjølig vær. Likevel var det 18 til start, og 

det fleste fullførte både løpet og festen etterpå. Børge Kvaal tok turen for 23. gang!  

Det blåste en god sørvest liten kuling, vinden varierte fra 10 til 13 sekundmeter på Langnes hele tida 

mens løpet sto på, og temperaturen lå på rundt 6 grader. Arrangørskomiteen vurderte seriøst å 

kansellere, men ettersom folk kom til om morgenen, så så vi at det var helt uaktuelt. Vi hadde to 

følgebåter, og stort sett svært erfarne folk i løypa, så løpet gikk som planlagt. Jevnt over tok det en 

time lenger enn normalt å komme seg rundt de 24 kilometerne rundt øya. Chipo Tendeland og 
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Fredrik Ness fra Stokmarknes benyttet en surfski for første gang. Bernt Bye vant herreklassen. Grete 

Haug fra Trulle fullførte konkurranseklassen for damer. Hele feltet var godt strukket, og av alle 18 

startende, inkludert to doblinger, så kom 15 i mål. Tre hadde fornuft nok til å bryte mens de fortsatt 

hadde kontroll. De siste kom inn etter 5 timer og 35 minutters blodslit med motvind ned hele sida av 

Tromsøsundet, men absolutt ingen sure miner. Alt i alt et bra arrangement og knallsterk innsats fra 

alle deltagende. 

 

 

Foto: Bjørn Tore Sørensen 

Honnør og takk til følgebåtmannskapet! Heder til Knut Sørensen for flere års innsats! Honnør og takk 

også til alle som var med på arrangementet og sørget for at det kom i stand og ble så godt 

gjennomført. Denne gangen tok vi tiden selv, redigerte og laget alle resultatlister. Det fungerte 

utmerket. Gjøremålsliste, og liste over folka som har jobbet med dette ligger på vår dropbox. Bo Eide 

lovte meg å stille med følgebåt neste år. Takk til de som tok min oppgave og lot meg padle.  

 

Klubbmøter  
Vi hadde i år fire klubbmøter; 

5. mars om kommende turer, planer for sommerturen. Her ble også vist klippet fra ‘Ut i Naturen’ fra 

Gammen i 1994. 

16. april: Om padlevær og vind i Tromsø, v/Gunnar 

22.september: Om planen for nytt naust, og om innkjøp av nye båter v/styret 

20. oktober: Om knølhvalen v/Martin Biew  
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Årsfesten 
Årsfesten ble holdt på Løkta i god gammel stil, med god mat og glade festdeltagere, og fin musikk. 

Ingrid, Linda og Laila var vertskap i år.  

 

Statusrapport fra bassenggruppa  
Bassengtreningen har foregått på torsdagskveldene på vinterstid fra kl.21:30-22:30. Vi trener 

sammen med Trulle (studentenes kajakklubb) som leier hallen fra Tromsø kommune. Nytt av året er 

at de må betale en leie på kr.5000,-. De forhørte seg med oss om vi kunne dele på utgiftene og det 

har vi i styret sagt ja til. Vi deler da hallen med studentene. 

Tilbudet har blitt mye brukt av både gamle og nye medlemmer, men mest av Trulle sine medlemmer. 

I 2015 ble alle kajakkene gått igjennom og slitt utstyr ble fikset så langt det lot seg gjøre av formann, 

bassengansvarlig og materialforvalter i THPK. Det ble også kjøpt inn 5 helt nye spruttrekk og 4 av de 

ble stjålet før vi fikk sukk for oss. Vi skulle likt å hatt fint nytt utstyr i hallen, men dessverre ser det ut 

som det ikke lar seg gjøre.   

Ellers er ingenting å bemerke fra året som er gått. 

 

Statusrapport fra Naustansvarlig 
I løpet av 2015 fikk 5 stykker tilbudt og takket ja til naustplass. Per 10.01.2016 har vi 24 stykker på 

ventelisten for ledig naustplass. Den som har ventet lengst meldte sin interesse 01.06.2014. 

Vi har i 2015 hatt en flott dugnad hvor blant annet naust ble malt og fikset, grus påført og lagt utover, 

lunningen reparert og alt i riktig god gammel dugnadsånd. Stor takk til alle som var med og til alle de 

som gjør en kjempe innsats på eget initiativ i fjæra. 

I anledning TØR fikk vi ett nytt parkbord til plattingen fra June Malnes og Tromsø fengsel. 

I tidlig vinter ble det også påført ett godt lag med pukk foran betongplatten til nynaustet da mye vær 

allerede hadde begynt å grave ut fjæra foran. I sommer ble det også foretatt en aldri så liten 

opprydding inne i gulnaustet og klubbnaustet og gamle ting som ingen vedkjente seg ble kastet. 

Vi hadde dessverre en kjedelig episode med innbrudd i klubbnaustet i sommer hvor en av klubbens 

medlemmer sin kajakk ble borttatt. Denne kom heldigvis til rette igjen, men årsaken til innbruddet 

var at døren til naustet ikke var skikkelig lukket igjen. Døren kan til tider være svært treg på grunn av 

bevegelse i grunnen, derfor er det svært viktig at vi forsikrer oss at døren er låst når vi forlater 

naustet for å unngå uønsket besøk igjen. Vi arbeider med å få døren fikset. Ellers var det stor pågang 

av langtidsleie av kajakker i sommer og vi fikk flere tilbakemeldinger på at få båter igjen til de som 

bare ville ta seg en ettermiddagstur på sundet. Ordningen med langtidsutleie utover 5 dager vil bli 

revurdert av styret til neste sesong. På vårparten ble alt utstyret til utleie gått igjennom av 

materialforvalter og naustansvarlig og et ble blant annet kjøpt inn 5 nye årer og flere vester til utleie. 

Dessverre opplevde vi mye skader på kajakkene våre i 2015, noen skader lot seg reparere 

fortløpende, mens andre skader tar tid å fikse. Dette gjelder både enklingene og doblingen. Ønske fra 

naustansvarlig i 2016 er at man tar bedre vare på tingene man låner så blir det hyggeligere for de 

som kommer etter deg og vil nyte en fin dag i den samme kajakken som du lånte. 
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Fra materialforvalteren: 
Medlemmene behandler i hovedsak materiellet med omsorg (mye mer ufin og uvøren/hardhendt 

behandling av utstyr i Trylle etter d jeg har forstått). De er også flinke til å rapportere mangler og 

behov fortløpende. Det er bra. 

 

Rull og tull øvelsene vi har hatt har vist at det er behov for å gå over strikk på alle utleiebåter med 

sikte på å sikre at de er i stand til å tåle egenredninger og da særlig egenredning vha årepose. Mange 

er nå for dårlige og fungerer ikke ved redning. Det er ikke bra med tanke på sikkerhet, jf mange nye 

padlere.  

Jeg var igang med utskifting men kulde og dårlige arbeidsforhold i naustet vinterstid gjør at jeg ikke 

kom langt nok. De kunne også rigges noe bedre med kuler for å gjøre det lettere å få tak under strikk. 

Dette var såvidt påbegynt. 

Det ble kjøpt inn nye spruttrekk til bassenget, men de fleste er nå borte, og vi kan anta at de er 

stjålet. Det er derfor behov for å få kjøpt inn et låsbart skap til bassenget, så utstyret kan henge i 

fred.  

Det er et klart behov for å fornye båtparken, og vi har vurdert og testet nye båter i år. Foreløpig har 

vi landet på innkjøp av to nye North Shore Atlantic MV, plastbåter fra Bjørn Eines, og to NDK Romany 

surf PE fra Alfa Fritid. Kjøpet er ikke effektuert pr februar 2016. For øvrig er det kjøpt inn div. småskit. 

Alle tre Scorpioene har nå fått montert senkekjøl, så de er utstyrt i forhold til normal standard for 

disse båtene.    

 

Nettsida, sosiale medier 
Vi bruker forskjellige kanaler: Facebook er mye brukt og godt egnet både til å legge ut arrangementer 

og til å legge ut bilder i etterkant. Pr. februar 2016 har vi 897 medlemmer på denne gruppa. Bent 

Svinnung har hatt hovedansvaret med å legge ut arrangementer i regi av styret på Facebook. Gunnar 

og Bent står som administrator for gruppa.   

I desember 2014 etablerte vi en ny side med adresse https://tromsohavpadleklubb.wordpress.com/, 

etter at den gamle ble hacket. Denne har i 2015 blitt gradvis bygd opp til å beskrive forhold av mer 

varig karakter som berører klubben, f.eks. info om innmelding i klubben, terminlister, kontaktinfo, 

medlemsforhold, sikkerhet, osv. I det første året har denne sida hatt 38.000 visninger fra til sammen 

71 land. På det meste hadde vi 1028 visninger på en dag, etter artikkelen om Børge og Tromsøya 

Rundt. Stort sett så blir innlegg her produsert av klubbens formann, men hvis det er noen som har 

lyst til å bidra med artikler, bilder eller annet stoff, så send inn til 

post.tromsohavpadleklubb@gmail.com 

For øvrig bruker vi Styreweb til å sende ut e-post og SMS meldinger som et supplement til Facebook 

og nettsida.  

 

Gammen 
Per Olav & Co har gjort dugnad i 2015, nytt vindu, tetting og beising av ytterdør og vindu. Pipa er 

byttet. En del ved/opptenningsbriketter og annet materiell er fraktet ut.  
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Høringsuttalelser 
Klubben har gitt en høringsuttalelse i forbindelse med den nye interkommunale kystsoneplanen for 

Tromsøregionen.  

 

 

 

 

Revisjonsrapport: 
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Årsregnskap 2015 
Årsregnskap for Tromsø Havpadleklubb for 2015 

Eiendeler    
Konto Inngående Balanse Bevegelse Utgående balanse 

1100 Naust 1rødt 7 000,00 -2 000,00 5 000,00 

1200 Naust 2 gult 64 322,00 -5 000,00 59 322,00 

1201 Ny naustet 145 500,00 -10 000,00 135 500,00 

1250 Diverse utstyr 126 395,00 -70 000,00 56 395,00 

1280 Inventar 2 500,00 -2 500,00 - 
1920 B41k 4750 10 04193 kontingenter 233 470,66 -197 208,74 36 261,92 

1921 Bank 4750 12 44585 Særvilkår 642 845,99 479 698,01 1122 544,00 

1923 Bank 4750 23 15389 depositum 166 046,00 -165 661,00 385,00 

Gjeld    
Konto Inngående Balanse Bevegelse Utgående balanse 

2400 Leverandørgjeld - -11343,00 -11343,00 

2960 Depositum naust -157 800,00 1000,00 -156 800,00 

Egenkapital    
Konto Inngående Balanse Bevegelse Utgående balanse 

2000 Egenkapital 1077 510,11 152 769,54 1230 279,65 

2050 Annen egenkapital 152 769,54 -152 769,54 - 
Overskudd - 16 985,27 16 985,27 

Inntekter    
Konto Bevegelse Susjett iår  
3200 Kontingent medlemmer 170 600,00 150 000,00  
3410 Tilskudd 1508,40 1500,00  
3500 Eksterne tilskudd -   
3950 Naustleie 57 550,00 55 000,00  
3960 Leieinntekt kajakker 51692,00 35 000,00  
8040 Renteinntekter 13 985,00 20 000,00  
Kostnader    
Konto Bevegelse Susjett iår  
4011 Fellesturer 8 668,55   
4110 Dugnad 13 174,13   
4300 Innkjøp båter - 10 000,00  
4310  Klubbarrangementer - 15 000,00  
6010 Vedlikehold gamle naust 12 979,45 15 000,00  
6020 Klubbutstyr 12 887,01 10 000,00  
6030 Vedlikehold bassengbåter 210,00 5 000,00  
6040 Vedlikehold utleiekajakker 29 637,00 15 000,00  
6060 Vedlikehold gammen 9 726,96 10 000,00  
6100 Årsfest 13 285,20 15 000,00  
6300 Leie naust sjølund 10 000,00 10 000,00  
6340 Strøm klubblokale 5 088,89 2 000,00  
6360 Renovasjon 18 161,77 15 000,00  
6370 Ti på skjæret - 5 000,00  
6400 Tromsøya Rundt 8 412,77 15 000,00  
6940 Porto, admin, IKT 17 673,00 30 000,00  
7500 Forsikring 7 730,00 10 000,00  
7610 Møter og lignende 16 791,00 10 000,00  
1170 Bank- og kortgebyr 3 841,00 2 500,00  
7790 Eiendomsskatt 3 083,40   
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7810 Ordinær avskrivning 87 000,00 29 500,00  
Resultat    
Konto Bevegelse Susjett iår  
Årsresultat 16 985,27 37 500,00  
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Budsjett for 2016 
 

Konto  Beløp   

Inntekter     

3200 Kontingent medlemmer  

  165 

000,00    

3410 Tilskudd      1 500,00    

3950 Naustleie    55 000,00    

3960 Leieinntekt kajakker    45 000,00    

Sum inntekter 
 266 

500,00    

Utgifter     

4011 Fellesturer    10 000,00    

6010 Vedlikehold gamle naust     15 000,00    

6020 Klubbutstyr    10 000,00    

6040 Vedlikehold utleiekajakker    25 000,00    

6060 Vedlikehold gammen      5 000,00    

6100 Årsfest    15 000,00    

6300 Leie naust sjølund    10 000,00    

6340 Strøm klubblokale      5 000,00    

6360 Renovasjon    20 000,00    

6400 Tromsøya Rundt    15 000,00    

6940 Porto, admin, IKT    20 000,00    

7500 Forsikring    10 000,00    

7610 Møter og lignende    17 000,00    

7770 Bank- og kortgebyr      5 000,00    

7790 Eiendomsskatt      5 000,00    

7810 Ordinær avskrivning    50 000,00    

8040 Renteinntekter      5 000,00    

Sum utgifter 
   242 

000,00    

Budsjettert overskudd 
   24 

500,00    

      

Besluttede investeringer 65000 

Nye 

kajakker 

Planlagt investering xxx Nytt naust 

  

javascript:__doPostBack('ctl00$Main$grdv','Sort$AccountDescription')
javascript:__doPostBack('ctl00$Main$grdv','Sort$Amount')
https://thpk.portal.styreweb.com/secure/Accounting/JournalBudgetEdit.aspx?AccountPk=3&FiscalYearPk=4872
https://thpk.portal.styreweb.com/secure/Accounting/JournalBudgetEdit.aspx?AccountPk=742&FiscalYearPk=4872
https://thpk.portal.styreweb.com/secure/Accounting/JournalBudgetEdit.aspx?AccountPk=69&FiscalYearPk=4872
https://thpk.portal.styreweb.com/secure/Accounting/JournalBudgetEdit.aspx?AccountPk=37&FiscalYearPk=4872
https://thpk.portal.styreweb.com/secure/Accounting/JournalBudgetEdit.aspx?AccountPk=398&FiscalYearPk=4872
https://thpk.portal.styreweb.com/secure/Accounting/JournalBudgetEdit.aspx?AccountPk=14&FiscalYearPk=4872
https://thpk.portal.styreweb.com/secure/Accounting/JournalBudgetEdit.aspx?AccountPk=11&FiscalYearPk=4872
https://thpk.portal.styreweb.com/secure/Accounting/JournalBudgetEdit.aspx?AccountPk=16&FiscalYearPk=4872
https://thpk.portal.styreweb.com/secure/Accounting/JournalBudgetEdit.aspx?AccountPk=17&FiscalYearPk=4872
https://thpk.portal.styreweb.com/secure/Accounting/JournalBudgetEdit.aspx?AccountPk=8&FiscalYearPk=4872
https://thpk.portal.styreweb.com/secure/Accounting/JournalBudgetEdit.aspx?AccountPk=435&FiscalYearPk=4872
https://thpk.portal.styreweb.com/secure/Accounting/JournalBudgetEdit.aspx?AccountPk=47&FiscalYearPk=4872
https://thpk.portal.styreweb.com/secure/Accounting/JournalBudgetEdit.aspx?AccountPk=46&FiscalYearPk=4872
https://thpk.portal.styreweb.com/secure/Accounting/JournalBudgetEdit.aspx?AccountPk=564&FiscalYearPk=4872
https://thpk.portal.styreweb.com/secure/Accounting/JournalBudgetEdit.aspx?AccountPk=53&FiscalYearPk=4872
https://thpk.portal.styreweb.com/secure/Accounting/JournalBudgetEdit.aspx?AccountPk=59&FiscalYearPk=4872
https://thpk.portal.styreweb.com/secure/Accounting/JournalBudgetEdit.aspx?AccountPk=60&FiscalYearPk=4872
https://thpk.portal.styreweb.com/secure/Accounting/JournalBudgetEdit.aspx?AccountPk=61&FiscalYearPk=4872
https://thpk.portal.styreweb.com/secure/Accounting/JournalBudgetEdit.aspx?AccountPk=19&FiscalYearPk=4872
https://thpk.portal.styreweb.com/secure/Accounting/JournalBudgetEdit.aspx?AccountPk=62&FiscalYearPk=4872
https://thpk.portal.styreweb.com/secure/Accounting/JournalBudgetEdit.aspx?AccountPk=4&FiscalYearPk=4872
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Innkomne forslag til årsmøtet: 
 

Sak 1: Senkning av aldersgrensen til tolv år: 
Jeg vil med dette fremme forslag om at nedre aldersgrense for medlemskap i THPK endres fra 16 år 

til 12 år. Medlemmer som er yngre enn 16 år skal alltid være i følge med foresatte når de er ute og 

padler. 

Bakgrunnen for forslaget er at klubben de siste årene har fått flere forespørsler fra foreldre som 

ønsker å kunne ta med sine barn på padling. Det er også i 2015 holdt særskilte padlekurs for ungdom 

i regi av DNT-ung, og klubben har så smått startet et samarbeid med denne gruppa. Erfaringene viser 

at fremmelig ungdom i denne aldersgruppa har stor glede av å holde på med padling, og at de 

mestrer det padletekniske vel så godt som eldre. Det vil være riktig i forhold til rekruttering framover 

å involvere ungdom i denne aldersgruppen. 

Forslag til endret §2 i vedtektene: 

Alle som har fylt 12 år kan bli medlemmer av klubben. Medlemmer under 16 år skal være sammen 

med foresatte når de padler i regi av klubben. For å ha stemmerett, må man ha vært medlem i 

minst en måned, og ikke skylde klubben kontingent. 

Mvh 

Gunnar Noer 

 

Sak 2: Krav til minimumsaktivitet for å kunne ha båtplass i naustene 
Jeg melder en sak til årsmøtet om regler for naustplass: 

For å beholde rett til naustplass må et medlem ha registrert padling åtte ganger eller mer per 

kalenderår. Når det gjelder turer over flere dager, så telles kun den dagen båten blir tatt ut av 

naustet og den dagen båten blir lagt tilbake igjen.»   

Begrunnelse: Tidligere hadde vi en slik regel, men jeg finner ikke på klubbens nettsider at regelen 

fortsatt gjelder. Dette er en viktig regel for at vi skal fortsette å være en aktiv klubb og ikke et 

båtlager. Tar du kajakken med på to ukers ferie hver sommer og ellers ikke bruker den mer enn en 

eller to ganger per år, så kvalifiserer det med andre ord ikke til naustplass. 

Hilsen Anne 

 

Sak 3: Nytt klubbnaust 

Det har det siste året gjentatte ganger vært fremmet (uformelle) forslag om bygging av nytt naust i 

klubben. Behovet skulle være åpenbart. Saken var også diskutert på medlemsmøte høsten 2015.  

Som styret vil være kjent med er der pr i dag to tomtealternativer: klubbens egen tomt i Sjølundfjæra 

nord for gulnaustet, og fylkeskommunal tomt sør for gammelnaustet som er regulert til fritidsformål. 

Klubbens egen tomt har vært ansett for å være for grunn til å romme et naust (busslomme), men ved 

nærmere vurdering   og tilpasset utforming av bygget kan den likevel vise seg å være brukbar. 

Klubbens økonomi er meget god, jeg ser ingen grunn til å utsette denne saken lengre. 

  

Jeg ønsker at saken fremmes på årsmøtet og at det gjøres vedtak om igangsetting og gjennomføring 
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snarest.  

  

Forslag til vedtak: 

Styret får ansvar for å gjøre nødvendige tiltak og økonomiske disposisjoner slik at arbeid med å 

gjennomføre bygg av nytt naust i Sjølundfjæra gjennomføres i løpet av 2016. 

  

Med vennlig hilsen 

  

Birgit Eliassen  


