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www.evenes-kystlag.no senest 18 mars. 
 
Enkel bevertning, nye medlemmer ønskes velkommen, men vil ikke ha stemmerett  
  
Mvh styret ved Åshild 
 

 

mailto:post@evenes-kystlag.no
http://www.evenes-kystlag.no/


2 
 

Evenes kystlag årsmøte 2019 25 Mars -19 kl. 18.00 på 

Mellageret 

 
Saksliste 
1.Godkjenning av innkalling og saksliste 
2.Valg av ordstyrer, referent og 2 stk til underskriving av 
protokoll 
3.Styrets årsberetning 2018 
4.Revidert regnskap 2018 
5.Forslag til budsjett 2019 
6.Innkomne forslag 
7.kontigent 
8. Handlingsplan/ kalender 
9. Valg 
 

Styrets sammensetning -18 
Leder Åshild Sørensen valgt-17 – på valg-19 
Nestleder Sondre Markusson valgt-18- ikke på valg 
Kasserer Ulf Persson valgt-17- på valg-19 
Sekretær Ragnar Bøifot valgt -17-på valg -19 
Medlem Katrine Røtnes valgt – 18- ikke på valg 
Vara Anna Hagland valgt- 
Vara Linn-Anita Ravn valgt- 
Vara Odin Markusson valgt- 
Revisor Bjørg Eikseth valgt- 
Revisor Asbjørn Johansen valgt- 
Valgkomite Alf Sandvik valgt- 
Valgkomite Helge Opdal valgt- 
Kystlagets representant i båtforening Ragnar Bøifot, med vara 
Ulf Persson 

Sak 3 
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Ansvar Bårøy Steinar Sørensen -18/-19 med Ragnar Bøifot 
som stedsfortreder valgt av styret -18 
Ansvar Hansvik Oddvar Sørensen -18/-19 med Sondre 
Markusson som stedsfortreder valgt av styret-18 
Ansvar Ungsmaløy John Markusson og Sondre Markusson -
18/-19 valgt av styret -18 
Ansvar kajakk Sondre Markusson -18/-19 valgt av styret -18 
Ansvar utleie bygg Åshild Sørensen -17- 
Steinar Sørensen styrer hjemmeside  
 
1. Godkjenning av innkalling og saksliste, innkalling sendt pr 
sms til kystlagsmedlemmer, kystlagets FB, Evenes nytt og 
kystlagets nettside. 
 
2.Valg av ordstyrer, referent og 2 stk til underskriving av 
protokoll. 
 
3.Styrets årsberetning 
Ungsmaløy- Båtansvarlig John Markusson m/ Sondre 
Markusson 
Årsmelding se vedlegg 
Hansviken- Båtansvarlig Oddvar Sørensen m/ Sondre 
Markusson  
Årsmelding se vedlegg  
Bårøy- Båtansvarlig Steinar Sørensen m/Ragnar Bøifot 
Årsmelding se vedlegg 
 
Kajakk- Båtansvarlig Sondre Markusson  
Utlån til medlemmer og bruk under friluftskolen  
 
Ny/ oppdatert  avtale med båtforening  1/8-18 
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Se vedlegg  
 
Gammelbrygga- Ansvar bygg og utleie Åshild Sørensen .                                             
2018 Vask og annet forefallende arbeid, brygga er i stadig 
forfall, bla med vann som driver inn fra tak og ned i kjøkken 
avdelingen, overflater på gulv så slitt at det er vanskeligere 
med reinhold, leieavtale til 1/3-31, altså i 12 år til, driver å få 
kartlagt litt ang det som står i avtalen, og ansvarsfordeling, vi bør 
tenke litt fremover, har vi ønsker for gammelbrygga, for 
eksempel forhandlinger om kjøp etc? foreslår at når nytt 
kjøkken/ toalett er ferdig på mellager, så blir gammelbrygga papp 
og papir kjøkken, så slipper vi organisering med vinterstengning 
utover å stenge vann. 

 
Mellager- Ansvar bygg og utleie Åshild Sørensen. 
2018 klargjøring til bygging av toalett/kjøkken, lagt ned rør, 
varmekabler og støpt gulv. 
Ble gjort en del takarbeid i -17, men vannet finner stadig nye 
veier, så den jobben er ikke helt ferdig. 
Vi må finne en løsning på akustikk/lydklang i «festrommet» 
 
Økonomi- vi har brukt ca like mye som det vi har tatt inn, se 
regnskap. 
 
Dugnader- det har vært 12 organiserte dugnader og et ukjent 
antall der noen bare har dratt og gjort en jobb. 
 
Utleier- 1 konfirmasjon og 3 andre private arr 
 
Styret har hatt 3 møter i tidsrommet mars til oktober, det har 
å vært 2 medlemsmøter, 1 møte før sesong med laber 
interesse, og 1 etter sesong med matservering, dær intensjon 
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er belønning for godt arbeid under sesong, dær møtte 44 stk 
som er rekord i slik sammenheng.  
Årsmøte 3/3 
                                                                                                                                      
Annen aktivitet 
Dessverre så frøys avløp og kloakk i knall frosten så noen arr 
måtte avlyses tidlig på året. 
Gjennomført 
27/1 solkafe/pub 
9/5 Quiz 
23/6 Kulturell spaserstokk/pub 
25-27/6 friluftskole 
Juli 4 taikafe 
Juli 4 onsdagspub 
3-5/8 bryggetreff 
15/9 loppis/kafe 
2/12 Julegrantenning på joker m/gløgg 
29/12 Juletrefest 17-mai komiteen 
 
4.Revidert regnskap  – se vedlegg  
 
5.Budsjett forslag 2019 -se vedlegg 
 
6. Innkomne forslag - se vedlegg 
 
7.   Kontingent- lar kontigenten stå som før 100 kr for enkelt 
medlem og 200 kr for familie, betales til konto nr 
4605.25.06689 merkes med navn, mail, mobilnr, og adresse. 
Du kan og melde deg inn i forbundet kysten, og blir da 
automatisk medlem av lokallag, se forbundet kysten sine 
nettsider 
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8. Handlingsplan- av store ting så er kjøkken/toalettbygging 
prioritert , kalender se vedlegg 
 
9. Valg -19  - se vedlegg  
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Bårøy – årsmelding 2018 
 
Steinar Sørensen har hatt hovedansvaret for Bårøy. 
 

Aktiviteter og turer 
I tillegg til fiskekakefisketurer har vi bl.a. hatt 
følgende turer i 2018: 
 

 Tur med Ofoten regionråd. 

 Friluftsskole, Bårøy i bruk to av dagene. 

 Integreringsenheten i Narvik kommune. 

 Begge barnehagene i kommunen. 

 Tur med privat selskap. 

 Tur med 10. klasse (bildet). 

 Tur med Omsorgssenteret. 
 
 

Vedlikehold og utbedringer 
I tillegg til noe løpende vedlikehold har vi bl.a. 
hatt følgende utbedringer i løpet av året: 
 

 Montert dass. Her mangler det skillevegg 
mot egnerhuset slik at forretninger kan 
foregå mer uforstyrret samt noen 
krestepinner. 

 Noen utbedringer av elektrisk anlegg, bl.a. 
nytt og enklere opplegg for lading av 

forbruksbatterier, opplegg for landstrøm flere plasser om bord og fått automatiske 
lensepumper både i maskinrom og rommet. Det siste gjør at dama er tørr og pen nedentil 
så lenge det er strøm på forbruksbatteriene. 

 Montert port i skutesiden (bildet) og snekret landgang slik at det er mye enklere å 
komme seg om bord og på land igjen. 

 Anskaffet spill og kort, dette vil bli montert i løpet av våren 2019.  

 Begynt på en standardheving av lugaren, som fullføres våren 2019. Lugaren vil etter 
dette bli en triveligere plass å oppholde seg. 

 Reparert kartplotter, og kjøpt ny kartbrikke. 

 Montert flere halegatt akterut. Dette forutsettes å gi mindre gnag på tauverk når 
båten ligger fortøyd ved kai. 

 

Økonomi 
Aktivitetene i 2018 medførte kr. 17.800 i inntekter, mens utgiftene beløper seg til kr. 52.727. 
Dette gir en nettoutgift for drift av skuta med kr. 34.927.  
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Vurderinger og betraktninger  
Det er fortsatt ikke den oppslutning og interesse for 
båten som en kunne ønske. Det synes som om det er 
mest feriefolk som er interessert i turer sommerstid. 
Dette kan komme av at fastboende har god tilgang til båt 
selv, og langt på vei også har egen båt. 
 
Særlig barn og unge har deltatt med begeistring. Økt 
satsing her kan bidra til sjøvett og interesse for maritime 
aktiviteter, og på sikt også som rekruttering til kystlaget.  
 
Det bør vurderes deltakelse i aktiviteter sammen med 
andre kystlag. Dass, standardheving av lugar samt andre 
fasiliteter vil gjøre båten bedre egnet til turer over flere 
dager. 
 
Det er et uutnyttet potensial for at Bårøy kan være et 
aktivum for lokalsamfunnet, og ikke minst sosialt bidrag i 
lagsarbeidet. Også dette er egnet til økt rekruttering til 
kystlaget.  
 
Interessen er likevel noe økende, tilgang på interessante 

turer (ikke fisketurer) kan bidra til å øke interessen. En annonsert tur til Kjeldebotn måtte 
avlyses grunnet dårlig vår. 
 
Også slike turer bør prioriteres i 2019. 
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Årsmelding Hansvik 
 
Forrige årsmøte vedtok å oppgradere Hansviken med ny 25HK motor. Båten trengte også rep. av 

knust ripe og generell renovering. 

Som ansvarshavende for båten fikk jeg i oppdrag å få utført dette. Første utleie var bestilt 25-27 mai. 

Arbeidet med båten startet etter første utleie. 

Før båten ble tatt på land ble båthengeren renovert. 

Arbeid på båten: Spyling og reingjøring utvendig og innvendig. Plasting/reparasjon av ripe. Maling 

innvendig og bunnsmøring. Montering og klargjøring av motor. Montert fjernstyring og fjernkontroll. 

Montert festebrakett for for hekksvinger til kombiinstrument. 

Totalt utgjorde dette mange dugnadstimer, utført av få personer. 

Jeg har ikke nøyaktig antall utleier fordi flere personer har vært involvert i å leie ut båten, men 

etterspørselen synes å ha økt. 

Resultatet av renoveringa må sies å være bra, og vi har i dag en betydelig mer presentabel båt å tilby 

leietakerne 

 

 

 

Oddvar 
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Samarbeidsavtale 

 

mellom 

 

Liland båtforening, på den ene side 

og 

Evenes kystlag, på den andre siden, 

 

heretter kalt partene. 

 

 

1. Bakgrunn 
Partene har et gjensidig interesseforhold ved at partene er lokalisert i samme område 

ved Liland brygge. Denne bakgrunnen gjør klare avtalemessige forhold nødvendig, 

samtidig som det kan være utgangspunkt for utvikling av tiltak til begge parters formål. 

 

2. Formål 
Partene har som formål å utvikle samarbeid som er til gjensidig nytte for begge 

organisasjoners formål. Partene vil særlig arbeide for å støtte aktiviteter på og ved Liland 

brygge, og legge til rette for å dekke båtfolkets behov gjennom utvikling og bruk av 

infrastruktur ved Liland Brygge. 

 

Partene har som felles mål å utvikle et positivt maritimt miljø, og bidra til å videreutvikle 

Liland som senter for kystkulturen. 

 

3. Samarbeidsområder 
Liland båtforening vil gjennom drift av sitt havneanlegg stimulere til kystlagets 

aktiviteter, bl.a. ved informasjon og markedsføring i båtmiljøet og ved om mulig å 

frigjøre båtplasser til gjesteplasser ved større arrangementer.  

 

Liland båtforening er orientert om Evenes Kystlags planer om bygging av kai ved enden 

av molo. Liland Båtforening vil medvirke til å realisere denne, både ved frivillig innsats og 

økonomiske virkemidler. Partene vil i fellesskap utvikle kaien til servicekai for båtfolket, 

og er enige om at kaien bør omfatte tilbud som sløyeskur og salg av drivstoff til kostpris 

til partenes medlemmer. 

 

Partene vil gjensidig legge til rette for adkomst over hverandres anlegg, og har som del 

av dette ansvar for vedlikehold av eget anlegg. 

 

Evenes kystlag har støttet utbygging av båtanlegget med et engangsbidrag med kr. 

50.000,-. Dette sammen med øvrige ytelser gir kystlaget anledning til å legge kystlagets 

båter ved bølgedemper/betongbrygge.  
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Kystlaget har ansvar for eventuelle forsterkninger eller utbedringer av fortøyning av 

betongbryggen etter anbefalinger fra Marina Solutions. Partene er enige om å unngå at 

kystlagets skøyte ligger ved betongbrygge ved utsatt vær. 

 

Det forutsettes ellers at forøyning av kystlagets skøyte skjer etter god dialog mellom 

ansvarshavende for denne og båtforeningens leder eller den som båtforeningen peker ut.  

 

 

Kystlaget bærer det fulle økonomiske ansvaret for eventuelle skader på båtforeningens 

anlegg. 

 

Partene vil gjensidig og på tidligst mulig tidspunkt informere om sine aktiviteter, og har 

som mål å ha et årlig felles styremøte i forkant av årets sesong. 

 

Evenes Kystlag har rett til ett medlem til Liland båtforenings styre. 

 

4. Økonomiske og materielle ytelser  
Dersom ikke annet avtales særskilt gjelder følgende ordinære regulering av det 

økonomiske forholdet og ytelser mellom partene: 

 

4.1 Fra Evenes kystlag: 

 

a) Veivedlikehold, parkering og adkomst til bryggeanlegget er kystlagets ansvar, 

herunder også eventuell brøyting vinterstid. 

b) Evenes kystlag stiller bryggeanlegget vederlagsfritt til disposisjon for Liland 

båtforenings møteaktivitet. Tidspunkt avtales på forhånd, og det forutsettes 

rydding etterpå. 

c) Evenes kystlag stiller innendørs lagerareal vederlagsfritt til disposisjon for 

båtforeningen. 

d) Liland båtforening gis anledning til utendørs vederlagsfri lagring av materiell etter 

nærmere avtale. 

e) Liland båtforening gis anledning til vederlagsfritt å hente vann til havneanlegget 

fra kystlagets anlegg. 

f) Liland båtforening gis anledning til å hente strøm til sitt havneanlegg fra 

kystlagets anlegg. Strømforbruk gjøres opp en gang årlig etter forbruk 

(strømforbruk og nettleie) per 1. mai. Det benyttes satser gjeldende på 

oppgjørstidspunktet. 

g) Kystlaget eier båtutsettingsrampen, og er også ansvarlig for vedlikehold av 

denne. Kystlagets ordning med gratis bruk av denne til egne medlemmer utvides 

til også å gjelde for båtforeningens medlemmer. 

h) Kystlaget aksepterer at båtforeningen benytter kystlagets abonnement for 

renovasjon for egen aktivitet og båtgjester.  

 

4.2 Fra Liland båtforening: 

 

a) Liland båtforening dekker andel av årlig festeavgift som Evenes Kystlag har for 

grunnen gnr 17 bnr 3 fnr 2 gjennom pkt. b) under. 

b) Evenes kystlag er fritatt for årlig medlemskontingent i Liland båtforening. 

 

5. Varighet og tvistebestemmelser 
Avtalen gjelder inntil den blir sagt opp av en av partene med 6 måneders oppsigelsesfrist 

regnet fra oppsigelsesdato, eller avløst av ny avtale vedtatt av begge parter. 

Foreliggende avtale avløser avtale inngått 7. mars 2015.  
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Partene er enige om å løse eventuelle uoverensstemmelser i minnelighet. Eventuelle 

tvister løses av tvistenemnd hvor partene oppnever ett medlem hver og et 3. medlem i 

fellesskap. 

 

Som verneting vedtas Ofoten Tingrett, jmf. Tvistelovens § 4-6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liland, (dato) 

 

 

 

For Evenes kystlag For Liland båtforening 
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Sammendrag regnskap 2018 
 

        Inntekter Kostnader Resultat 

Administrasjon/møter   ADMIN 0,00 402,53 -402,53 

Andre inntekter/utgifter 
 

ANDRE 57 171,99 14 281,91 42 890,08 

Bygg og anlegg 
 

BYGG 1 709,00 95 369,59 -93 660,59 

Diesel 
 

DIESEL 2 878,50 0,00 2 878,50 

Forbruksmateriell 
 

FORBRUK 0,00 5 281,02 -5 281,02 

Forsikring 
 

FORSIKR 0,00 0,00 0,00 

Gaver 
 

GAVER 8 691,25 0,00 8 691,25 

Grasrotandelen 
 

GRASROT 17 997,85 0,00 17 997,85 

Inventar 
 

INVENTAR 0,00 18 504,39 -18 504,39 

Kontingenter  
 

KONT 1 800,00 0,00 1 800,00 

Markedsføring/informasjon 
 

MARKED 0,00 0,00 0,00 

Renter/gebyr 
 

RENTE 0,00 66,00 -66,00 

Strøm 
 

STRØM 1 577,00 37 113,78 -35 536,78 

Utleie brygga / mellager 
 

UTLEIE 6 900,00 0,00 6 900,00 

SUM     98 725,59 171 019,22 -72 293,63 

ARRANGEMENT 
     Arrangement, uspesifisert 
 

ARR USPES 72 054,46 46 967,16 25 087,30 

Banner 
 

BANNER 0,00 79,80 -79,80 

Bryggetreff 
 

BRYGGETREFF 292 584,50 135 619,10 156 965,40 

Jubileumsavis 
 

AVIS 0,00 0,00 0,00 

Onsdagspub 
 

ONSDAG 4 102,65 0,00 4 102,65 

Quiz 
 

QUIZ 0,00 0,00 0,00 

Storlygarkveld 
 

STORLYGAR 0,00 2 801,25 -2 801,25 

SUM ARRANGEMENT     368 741,61 185 467,31 183 274,30 

BÅTER           

Bårøy 
 

BÅRØY 17 800,00 52 727,20 -34 927,20 

Gjesteplasser båt 
 

GJEST 0,00 0,00 0,00 

Hansvik 
 

HANSVIK 6 775,49 56 196,70 -49 421,21 

Ungsmaløy 
 

UNG 4 000,00 17 395,90 -13 395,90 

SUM BÅTER     28 575,49 126 319,80 -97 744,31 

Sum alle inntekter/kostnader   496 042,69 482 806,33 
 

      ÅRSRESULTAT         13 236,36 

      Avstemming 
     Saldo driftskonto 4605.25.06689,   31.12.2018 608 837,28 

 Saldo bankkonto 2 31.12.2018 98 264,17 
 Saldo bankkonto 3 31.12.2018 6 190,98 
 Saldo driftskonto 4605.25.06689,  01.01.2018 596 017,08 
 Saldo Bankkonto 2  01.01.2018 97 872,68 
 Saldo bankkonto 3 01.01.2018 6 166,31 
 Resultat pr 31/12-2014 Kontrollsum 13 236,36 
  

Sak 4 



14 
 

 
 

  



15 
 

Evenes kystlag - Budsjett 2019 

  

 Budsjett 
2019  

 Regnskap 
2018  

 Budsjett 
2018  

 Regnskap 
2017  

  
   

  

Inntekter: 
   

  

Båter 40 000 28 575 50 000 19 613 
Bygg og anlegg 15 000 1 709 4 000 3 263 
Diesel 2 000 2 878 0 0 
Arrangementsinnt
ekter 600 000 368 741 600 000 783 081 
Gaver 9 000 8 691 10 000 290 860 
Kontingenter 2 000 1 800 2 000 1 850 
Andre inntekter 30 000 28 245 0 8 523 
Momskompensasj
on 40 000 36 692 35 000 14 755 
Grasrotandelen 20 000 17 998 5 000 4 531 

Sum inntekter 758 000 495 329 706 000 1 126 476 
  

   
  

Utgifter 
   

  

Båter, drift og 
vedlikehold  120 000   126 320   200 000   71 976  
Bygg og anlegg  300 000   113 874   400 000   228 454  

Diesel 
                                  
-    

                                    
-    

                                 
-    

                                  
-    

Arrangementsutgi
fter  500 000   185 467   250 000   342 239  
Administrasjon  1 000  402  4 000   4 437  
Andre utgifter  25 000   13 091   3 000   11 912  
Strøm  50 000   37 114   40 000   37 857  
Forsikring  7 000   6 538   7 000   6 256  

Sum utgifter -1 003 000   482 806   907 000   703 131  

  

   
  

Driftsresultat -245 000 12 523 -201 000 423 345 
Renter/Gebyrer 600 713 500 493 
  

   
  

Resultat -244 400 13 236 -200 500 423 838 
          
 
  

Sak 5 
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Til årsmøte-19 i Evenes Kystlag 

Angående naust til Ungsmaløy og scene 

Vi trenger ikke fatte nå nytt vedtak på dette da slike vedtak er 

gjort flere gang i kystlagets historie, men jeg tenker det er på 

tide å ta dette videre til gjennomføring, jeg foreslår at vi 

prøver på nytt å sette en komite til å få skissert/laget et 

prosjekt på dette, hvordan skal det se ut hvor og hvordan? 

Støtte ? hva blir pris sånn ca?, praktisk gjennomføring?, hvor 

lavt klarer vi gjøre bygget ?, når klarer vi å få en start?, 

vår/høst 2020? eller kanskje allerede høst 2019. 

Dette prosjektet bør få prioritet nå, da vi både ødelegger 

båten med måten den blir satt ut/tatt opp på, og at scenen 

sin forfatning er nå dårlig(burde hatt 3 vegger med åpning 

kun i mot publikum) og den er for liten i bruk til 

band/musikere (det som er under tak) 

Vi har pr dato ikke festetomt lengre opp enn der scene står i 

dag, (scene bygg overkant og ned båtutsett) men, når vi har 

noen mål og tegning har jeg muntlig fra  Kari Melbø at de ikke 

vil stå til nå hinder for prosjektet, men de vil se planen før de 

gir oss feste på mere. Bjørg Eikseth som nabo vil heller ikke 

motsette seg prosjektet (og muntlig) 

 

 

Liland 19/1-19 

Åshild Sørensen  

Sak 6 
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Da har valgkomitéen hatt et kort telefonmøte og fremmer følgende forslag til Kystlaget styre med 
suppleanter til årsmøte mandag den 25.mars 2019. 

 

Styremedlemmer som er på valg i år er alle innstillt på å forlenge sine funksjoner med ytterligere 2 - to 
- år. 

Det vil si at styret blir som før:   Leder:                 Åshild Sørensen    velges for to nye år 
                                                        Nestleder:          Sondre Markusson (ikke på valg) 
                                                        Kasserer:            Ulf T. Persson          velges for to nye år 
                                                        Sekretær:           Ragnar Bøyfot        velges for to nye år 
                                                        Styremedlem:    Katrine Aronsen Røtnes  (ikke på valg) 

De tre varamedlemmene som innstilles er: 

                                                        1. varamedlem    Anna Hagland        velges for to nye år 
                                                        2. varamedlem    Odin Markusson    (ikke på valg) 
                                                        3. varamedlem    Alf Sandvik             velges for to år 

Revisorer vil også for 2019 bli Bjørg Eikseth og Asbjørn Johansen, begge er positive til å forlenge sin 
funksjon for Kystlaget. 

Som valgkomité foreslås:            Helge Opdal (som før) og nytt medlem Linn Anita Ravn, som velvillig 
stiller opp. 

Valgkommitéen er usikker på befatningen med kystlagets representant i Liland Båtforening, men 
antar  Ragnar Bøifot fortsetter også i denne funksjonen. 

Som vi alle kan se:     Dette er enkelt og greit, for alle er så positive. 

 

Vennlig hilsen 

Valgkommitéen 

Alf Sandvik 
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