
Årsberetning 2021 - Listranda Båtforening 
 
 
Styret har gjort kjent via vår nettside at årsmøte og fellesdugnaden i år er foreslått avlyst. 
Det er ikke kommet noen innsigelser fra medlemmene på dette. Dermed ble årsmøtet 2021 
avlyst. 
 
Styret 
Styreformann: Sven Ulf Thorbjørnsen 
Kasserer: Ragnar F. Johansen 
Sekretær: Kåre Nilsen 
Styremedlem/nest leder: Kjetil Eriksen 
Styremedlem: Jon I. Engsmyr 
Styremedlem: Rolf Carsten Hagstrøm 
Styremedlem: Svein Bentzen 
 
 
 
Året 2021 skulle også vise seg bli et veldig spesielt og utfordrende år. Covid-19 pandemien har 
fortsatt, og har naturligvis lagt store begrensninger på aktiviteter og samlinger i 
båtforeningen. 
 
Dog har vi et sikkerhetsnivå på bryggeanlegget som må vedlikeholdes uansett. 
Sikkerhetskontrollen for 2021 viste et behov av å bytte ut noen kjettinger til moringer i sone 1 
og 2. Styret bisto sammen med fagpersonell og byttet ut nødvendig kjetting i løpet av 
våren/høsten 2021. 
 
Styret har videre jobbet med strategiarbeid for båtforeningen. Sikre framtiden og neste 
generasjons medlemmer. 
Det er spesielt to områder som er utarbeidet og gjennomført: 
 
 
Andelseier fordeling Listranda Familie Camping vs Fast Eiendom 
 

• Styret innkalte til ekstraordinært Årsmøte september 2021. Forslaget fra styret var at 
andelseiere Fast Eiendom ikke skal overstige 40%.  
(begrunnelse/historien for forslaget var redegjort for i innkallingen til det ekstra 
ordinære årsmøtet, samt under møtet) 
 

• En avstemming blant de fremmøtte medlemmene/fullmakter viste klart flertall for 
styrets forslag til vedtak. Sikre plassen en andelsrettighet for minimum 60% 

 
 
 
 
 
 



Framtidig strømtilførsel Listranda Båtforening: 
 

• Listranda Båtforening fikk mulighet å sikre seg et eget strømpunkt med store 
kapasiteter, til overkommelig kostnad. 

• Styret mener det var viktig å sikre seg dette nå, med tanka på hvordan dagens 
tilgjengelighet er, og for framtidens utvikling og tanke på miljø, lading av båter, 
motorer og biler. 

• Vi ser båter utvikles med mer teknologi, utvikling av e-påhengsmotorer som allerede 
er i testproduksjon, noe som vil skape et nytt behov på lengre sikt. 

• Derfor tror vi behovet for strøm for medlemmene i framtiden blir større enn det vi har 
kapasitet til i dag. Dette prosjektet ferdigstilles i slutten av april 2022. 

 
Grunnet pandemien, har naturlig nok siste to årene med dugnad blitt satt på hold. Det 
akkumuleres naturligvis med et etterslep som må tas igjen for 2022. 
Styret vil samtidig berømme og setter stor pris på enkelte medlemmer som stadig tar egne 
initiativ, det være seg beise brygger, små utbedringer eller annet forefallende. 
Alltid et «ja» ved forespørsel. Dere er uvurderlige for båtforeningen og settes stor pris på.  
 
Dugnad er helt avgjørende for å holde «liv» i båtforeningen og kostnader nede. Samtidig er 
det en unik møteplass og bli kjent med andre med samme interesse, som igjen gjør noe med 
trivsel og samhold. 
Styret oppfordrer flere og melde seg på når vi innimellom trenger ekstra håndsrekning til 
mindre og større prosjekter utenom offisielle dugnader. Som sagt, det er veldig hyggelig og 
viktig for båtforeningen. 
 
Trekningsmøtet ble gjennomført mars 2021 med skarpe C-19 tiltak. De frammøtte 
medlemmene skal ha all ære for at dette gikk strålende. 
Det ble på forhånd utlyst 7 ledige båtplasser for andelssalg og 6 sesongleie plasser. 
Alle andelssalg ble solgt og sesongplasser leid ut. 
 
Båtsesongen 2021 oppsummeres som en rolig og fin sesong med fornøyde medlemmer. 
 
 
Styret håper på en mer normal tilnærming til hverdagen for 2022 sesongen, hvor vi kan 
treffes og omgås på dugnad og møter. 
 
 
 
 
Hvaler 17.04.2022 
For Styret i Listranda Båtforening 
Sekretær 
Kåre Nilsen 
  

 


