
Årsmøte for Flytebryggegruppa, Kystlaget Trondhjem, torsdag 30/1 – 
2020 kl. 18.00 i Gulskuret.  

Tilstede: Marius Petter Wick, Bengt Finstad, Livar Rødsten. 

 

1) Valg av referent og ordstyrer. 

   Bengt Finstad – referent og ordstyrer. 

 

2) Årsmelding og regnskap. 

Styret for 2019 har bestått av Marius Petter Wick (leder) og Bengt Finstad (nestleder og kasserer). 

19 båter har benyttet flytebrygga i 2019 (alle andelseiere). 1 båt på vinterleie nå. 

Tre nye andelseiere for 2019. 

Det ble iht. forrige årsmøte avsatt kr. 15 000 til vedlikehold av flytebrygga. Dette vedlikeholdet 
omfattet oljing av brygga, montering av beskyttelsesrør for el- og vannanlegg på brygga samt 
utbedring av oppgangen fra brygge til kai. I tillegg har det blitt foretatt diverse småreparasjoner 
som skifte av bolter etc. Flytebrygga har ellers fungert bra i år 

Det ble høsten 2019 søkt styret ved Kystlaget Trondhjem om kr. 8000 for utbedring av flytebrygga 
samt innkjøp av nødvendig sikringsutstyr. Søknaden ble innvilget og dette spesifiseres i punkt 6. 

Grunnet landsstevnet ble utriggerne fjernet fra brygga for å tilrettelegge fortøyning av ankomne 
båter til stevnet. Utriggerne vil monteres på brygga i forkant av sesongen 2020. 

Maks kapasitet på flytebrygga er pr. i dag ca. 20 båter med smått og stort og vi vurderer å legge til 
en utrigger til pga. økt interesse og forespørsel om å få kjøpe seg andelseierskap og legge til 
småbåter ved brygga. 

Regnskap for 2019 ble presentert på årsmøtet. Kontobeholdning er per 31.12.19 kr. 41 352,81. 
Regnskapet for 2019 ble godkjent på årsmøtet. 

 

3) Fastsettelse av: 

       1) Andelsinnskuddets størrelse – ingen endring for 2020. 

       2) Leiepriser – ingen endring for 2020. 

       3) Nye andelseiere – en søknad for 2020. 

 

 

 



4) Budsjett 

Budsjett for 2020 – estimert til kr. 39 945,81. Presentert på årsmøtet og vedtatt. 

 

5) Innkomne saker: 

Svein Nordhammer: En ny søknad om fast plass/andelseierskap ved brygga for 2020. Søknaden 
gjelder en original Løvik basbåt på 15 fot som er motorlettbåten til M/K Tampen I. Den har en 
Marna bensinmotor og har tidligere ligget ved flytebrygga. Søknaden ble behandlet på årsmøtet. 
Båtplass og andelseierskap ble innvilget. 

Styret ved Kystlaget Trondhjem v/Egil Eide: Søke om plass for "Den Grønne Bybåten" som er under 
bygging ved Båtskott båtbyggeri på Stadsbygda. Dette er en kopi av en tradisjonell Børsabåt uten 
styrehus. Båten er finansiert av Forbundet KYSTEN og Sparebankstiftelsen og blir gitt til Kystlaget 
Trondhjem som skal opprette et båtkollektiv for båten. Båten vil ha elektrisk framdrift. Båten er 
7.6 meter lang og 2.6 meter brei. Båtplass ble innvilget. 

Andre saker som ble tatt opp på årsmøtet var endringer i ordlyden til flytebryggas vedtekter. Dette 
ble vedtatt på årsmøtet. Videre, at enkelte medlemmer som har båt ved brygga ikke betaler innen 
fristen og dette medfører mange purringer og ekstraarbeid for kasserer. Styret følger opp dette. 

 

6) Flytebryggas vedlikeholdsplan 

   En gjennomgang av vedlikeholdsplanen ble foretatt på årsmøtet. Stikkord for gjøremål: 

- Vanlig vedlikehold – noen penselstrøk på treverk/metall, oljing av dekke på brygga. 
- Endring av rullen på den nedsenkbare plattingen der vi drar opp båtene på brygga - samt å 

montere fendere på kanten på denne plattingen.  
- Vurdere montering av en utrigger til ved brygga. 
- Nedgang til flytebrygga: Nye strekkmetallplater med større hull for å sikre nedgangen bedre mht. 

bedre drenering av vann, fjerning av snø og hindre isdannelse. 
- Sikringsutstyr: Brannskap med brannslukkingsapparat på brygga. Innkjøp og montering av leidere 

på begge endene av flytebrygga.  
- Nye bolter for å sikre utriggerne når disse monteres til våren. 
- Sette inn nye flyteelementer på utriggerne – elementene er lagret i Grønnskuret. 

 

7) Valg av styre 

   Leder for flytebryggegruppa i 2019, Marius Petter Wick, er iht. vedtektene på valg. Han ble valgt 
som nestleder for 2020. Vedtatt på årsmøtet. 

 Nestleder for flytebryggegruppa i 2019, Bengt Finstad, er iht. vedtektene leder for 
flytebryggegruppa for 2020 samt fortsetter som kasserer for 2020. Vedtatt på årsmøtet. 

 

Fra styret i Flytebryggegruppa, Bengt Finstad og Marius Petter Wick, 13.02.2020.                                                                                                                        


