Protokoll fra arsm0te i Leikanger batlag 7. mai 2013
1 Godkjenning av innkalling
Batlagets fremm0tte medlemmer, 38 stk, hadde ingen merknader til innkalling.

2 Valg av ordstyrer
Bjarne Sj0thun ble valgt som ordstyrer

3 Valg av referent
Stein W Tangerud ble valgt som referent

4 Arsmelding fra styret og nemnder
Arsmeldingen

ble lest av Stein W Tangerud.

•

Styret: Einar Skram Husab0 er ikke medlem av styret, ei heller ansvarlig for regnskap. Einar
Skram Husab0 sitt engasjement i batlaget har vrert fakturering og generell st0tte i styrets
arbeid. Knut Henning Walaker er medlem av styret i egenskap av Hamnesjef.

•

Staten har varslet om anke pa dom fra tingsretten, IKKE lagmannsretten
arsmeldingen

som beskrevet i

5 Regnskap
Regnskapet ble godkjent efter enkelte oppklarende sp0rsmal

6 Engangsinnbetaling

for betjening av lim

Bjarne Sj0thun orienterte om arsaksforholdet til hvorfor batlaget hadde tatt opp et Ian i Sparebanken
Sogn og Fjordane pa 2 mill kr. Lanet er tatt opp pga at ankesaken efter stormen Dagmar, hvor
Mtlaget enda ikke har fau noen form for erstatning og arbeidet ma igangsettes f0r eventuelle nye
stormer 0delegger restene av 0stre hamn.
Detble vedtatt at medlemmene med batplass Vestre og 0stre bathavn sku lie dekke renteutgiftene for
innevrerende periode efter batplassens bredde:
3m batplass

kr 925,-

3,5m batplass

kr 1079,~

3,75m Mtplass

kr 1156,-

4m Mtplass

kr 1233,-

4,5m Mtplass

kr 1387,-

4,75m Mtplass

kr 1465,-

71nnkomne saker
Det var ikke innkommet flere saker til arsm0tet

8 Valg
Valgkomiteens

innstilling ble enstemmig vedtatt.

9 Avslutning
Arsm0tet ble avsluttet kl 2000 med paf01gende karbonadesm0rbr0d

og medlemsm0te.

Det ble avholdt medlemsm0te umiddelbart efter arsm0tet og bespisning. Da det ikke var kommet inn
saker benyttet Bjarne Sj0thun anledningen til a utdype problemene rundt den pagaende rettsaken.
Batlaget har skaffet seg advokat i sakens anledning.
Det har vcert reist sp0rsmal om man kanskje nu, i forbindelse med rehabilitering av 0stre Havn, sku lie
apne opp mellom havnene. Det ble mye diskusjon rundt problemstiltingen. Styret fikk medlemmenes
fultmakt til a vurdere sp0rsmalet sett ut fra et 0konomisk- og praktisk perspektiv. En eventuell
beslutning ma fremmes pa et ekstraordincert arsm0te.
Hamnesjefen gjorde oppmerksom pa at det nu var utf0rt maleravlesning pa str0ms0ylene
medlemmene om a innbetale forbruket for mai 2012 - mai 2013 til batlagets konto.
Hamnesjefen anmodet medlemmene om a fortsette dugnadsarbeidet
gitt ut varen 2012.

iht. til dugnadslistene

og anmodet

som ble

Arsmete 2013 i Leikanger Batlag

Tirsdag 7. mai kl 19.00 pa Sognefjord Hotell.
Etter arsIll0tet vert det halde med1emsmme same stad.
Servering.
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. Eingongsinnbetaling for betjening av lan.(sja vedlagt rekneark)
Innkomne framlegg.

innbetaling skjer etter storleik pa batplass
Arlege renteutgifter er sett til i kroner

Rentekostnader som skal dekkast inn
Tal meter Mtplass jf forgaande rekneark
Kroner pr meter batlengde

3 meter batplass
3,5 meter batplass
3,75 meter Mtplass
4 meter Mtplass
4,5 meter batplass
4,75 meter batplass

150000
486,5
308

925
1079

1156
1233
1387

1465

Arsmelding Leikanger Batlag for 2012 -2013

1 Generelt
Leikanger Batlag har i perioden fra forrige arsm0te og frem til nu, gjennomgatt en s~rdeles vanskelig
og turbulent periode. F0rst og fremst gjelder det "efterd0nninger" i forsikringssakene efter stormen
Dagmar som fremdeles ikke er 10St.Arbeidet med rehabilitering av Vestre hamn tok mye av tiden i
f0rste halvar og ut over sommeren parallelt med forsikringssakene.
Styret har gjennomf0rt manedlige styrem0ter og ved behov.

2 Rehabilitering av Vestre hamn
2.1 Mudring og sprengningsarbeider
Mudring og sprengningsarbeidene ble noe mer omfattende enn det som var anslatt. Styret var av den
oppfatning at n0dvendig sprengningsarbeider matte utf0res for a fa havnen dyp nok til aile batplasser.
Gjennomsnittlig er nu havnen ca 1,5 m dyp pa fj~re sj0. Kostnadene til dette merarbeidet ble dekket
inn under budsjettet for rehabiliteringen av Vestre hamn.
2.2 Nytt kaianlegg
Nytt kaianlegg ble levert og montert iht. til den plan som ble vedtatt pa siste arsm0te og iht. kontrakt
med leverand0ren. Leikanger Batlag har nu fatt 83 batplasser i havnen, hvorav en er ledig for salg og
en disponeres av batlaget.
2.3 Dugnad
Det er utf0rt et s~rdeles godt arbeid pa elektrisk- og vannsiden i 10pet av varen/sommeren
tiIIegg til stein- og masseforflytning. 0vrig dugnadsarbeider som mur 0.1er igangsatt.
2.4 Is forhold
Styret vurderer tiltak som kan forbedre forholdene, selv om det i vinter var spesielle forhold.

2012 i

2.5 Innsegling
Efter at den ytre delen av moloen ble fjernet, kan det synes at de ytterste batplassene far strZJrre
belastning enn tidligere ved spesielle vindretninger. Styret ser pa mulige ll2lsninger for bl2llgebrytere
ved innseglingen.

3 0stre Havn
I 0stre hamn har det kun veert utfl2lrt generelt vedlikeholdsarbeider pa dugnad som oppstramming av
moringer. 0vrig dugnad er ikke utfl2lrt i pavente av rehabilitering av hamnen efter stormen Dagmar og
skadeoppgjl2lret.

4 Skadeoppgj0r efter Dagmar
4.1 Privat forsikring
Skadeoppgjl2lret av Batlagets private forsikring er utbetalt efter krav fra batlaget.

4.2 Skadeoppgj"r

fra Naturskadefondet

Takst efter naturskaden ble utfl2lrt av et skjl2lnn ledet av lensmannen og sakkyndige. Denne taksten tok
meget lang tid a fa utferdiget. Styret besluttet a fa skaden vurdert av et sivilt konsulentfirma
(NORCONSUL T) for a vurdere skadeomfanget. Da taksten forela var det et gap pa ca 3 mill kroner
me 110mtakst og reelt skadeomfang. I denne forbindelse besluttet styret a anke skjl2lnnets takst til
lagmannsretten. Lagmannsretten gay batlaget medhold pa de fleste punkter og doblet
erstatningsbell2lpet. Staten har imidlertid underkjent lagmannsrettens takst p.g.a. saksbehandlingsfeil
og pastand om at fremlagte nl2ldvendige arbeider gar ut over det som er nl2ldvendig for a fa havnen
brakt opp til den standard den var fl2lrstormen. Videre fremdrift i saken er ukjent i skrivende stund.

4.3Um
Batlaget har tatt opp et Ian i Sparebanken Sognog Fjordane pa 2 mill kr for a pabegynne
rehabiliteringen av hamnen, i pavente av en endelig avklaring om erstatning fra Staten efter stormen.
Leikanger 7.mai 2013
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Leikanger Batlag
Kontospesifisert utskrift: 24.04.2013

Resultatrekneskap

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
3000 8alg batplass m.m.
3005 Oppgradering bathavna
3020 8alg anna utstyr
3100 Kontingent medlemar
3120 Innbet.manglande dugnad
3160 Innbetalt for straum
3200 Inntekt gjestehavn m.m.
3900 Annen driftsrelatert inntekt
Sum driftsinntekter

871454,00
2621886,00
33510,00
149909,20
54 000,00
13410,10
1608,00
711 625,00
4457402,30

27236,00
0,00
18900,00
84700,00
35200,00
13369,00
4880,00
0,00
184285,00

Driftskostnader
4300 Kj0P batplassar
Sum Varekostnad
Annan driftskostnad
6300 Leie grunn
6320 Renovasjon, vann, avl0p 0 I
6340 Utgifter til straum
6600 Utbygg, rep.og vedlh.havn.
6705 Regnskapshonorar
6800 Kontorrekvisita
6940 Porto
7320 Annonse/reklame
7500 Forsikring
7790 Andre driftskostnader
Sum driftskostnader
DRIFTSRESUL TAT

396747,00
396747,00

27 036,00
27036,00

18 000,00
3868,24
20000,55
3999148,75
6650,00
119,00
900,00
2726,00
8541,00
28282,75
4484983,29

18000,00
2674,00
39849,53
319115,11
6988,00
0,00
230,00
3688,50
7605,00
16028,00
441 214,14

(27580,99)

(256929,14)

7283,00
7283,00

3988,00
3988,00

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter. '
8050 Renteinntekter
Sum finansinntekter
Finanskostnader
8155 Rentekostnad leverand0rgjeld
Sum finanskostnader
NETTO FINANSPOSTAR
ORDINtERT RESULTAT, UNDERSKOT

50,00
50,00

0,00
0,00

7233,00

3988,00

(20347,99)

(252941,14)

15:46
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Leikanger Batlag
Kontospesifisert utskrift: 24.04.2013

Balanse

pro 31. desember 2012

EIGEDELAR
ANLEGGSMIDDEL
1200 Utlegg for bryggjefender m.m.
SUM ANLEGGSMIDDEL

22618,00
22618,00

22618,00
22618,00

5746,00
5542,00
62332,60
38769,96
112390,56

5746,00
0,00
137529,84
5007,71
148283,55

135008,56

170901,55

150553,56
150553,56

170901,55
170901,55

2400 Leverand0rgjeld
SUM GJELD

(15545,00)
(15545,00)

0,00
0,00

SUM EIGENKAPIT AL OG GJELD

135008,56

170901,55

1400 Batvimplar
1500 Kundefordringer
1920 Sparebanken SF-3781.07.30421
1930 Sparebanken SF-(3705.1 0.45093)
SUM OML0PSMIDDEL
SUM EIGEDELAR

EIGENKAPITAL

OG GJELD

EIGENKAPITAL
Opptent eigenkapital
Annan eigenkapital
2050 Eigenkapital
Sum Annan eigenkapital
GJELD

Leikanger 31.12.2012/24.04.20.13

Vek ra Fredheim AS
Magnar Fredheim

15:46

InnstiJling fra Valnemnda i Leikanger Batlag
ARSM0TE 7. mai 2013 kI. 1900
Bjarne A. Sjathun (ikkje pi val)
Dagimn Lund (pi val)
Arne Egil Husaba(pi val)
Tobias Dahle (ikkje pi val)
Stein Wilhelm Tangerud(ikkje pi val)

Dagfinn Lund - tek attval
Arne Egil husaba - tek attval

Framlegg:
Revisorar:
Framlegg:

Oddvar Lundheim (pi val)
Lars Nes (ikkje pi val)
Oddvar Lundheim - tek attval
Kjell Vangsnes(pi val)
Geir Instefjord (ikkje pi val)
Kjell Vangsnes - tek attval

Stein Wilhelm Tangerud(pi val)
Ronny Ertsland (ikkje pi val)
Knut Henning Walaker (ikkje pi val)

Framlegg:

Knut Henning Walaker (ikkje pi val)
Torimn Svedal (ikkje pi val)
Magne Arvid Hagheim (ikkje pi val)
Aktivitetsnemnda sit til dei har gjort konkrete tiltak

Jens Bjarne Henjum (ikkje pi val)
Arild Fossoy (ikkje pi val- kallar nemnda saman)

