Det har før 20.4 kommet inn 3 ulike benkeforslag til justering av
breddemeterpris:
Vedlegg til årsmøtepapirer 2022
Martinsen/Andersen:
Jeg foreslår breddemeterpris 1700 for alle breddmetere. Dette er likt som i rød båtforening som også
har en ny havn.
Begrunnelse: 1 meter bryggebredde er en meter bryggebredde uavhengig av båtlengde.
Hilsen Jonny Andersen og Atle Martinsen

Johannes Andersen:
Kommer til og foreslå overfor årsmøte at den årlige leie av bryggene med at breddemeterprisen blir
lik for alle og til en pris av 1500 pr breddemeter. Argumenter og motivering kommer på møte.
Foreslår også overfor Årsmøtet at styrets forslag til økning av kran opp/ut utsettes til alle priser og
opplegg for eventuelle endringer av oppløftsystemer er bestemt.
MVH Johannes Andersen
Benkeforslagsstiller: Tommy Grundvig
Forslag:
Jeg foreslår at breddemeterprisen økes fra kr 1000 pr. breddemeter til kr.1200 pr. breddemeter, og at
breddemeterprisen holdes lik for alle båtplasser uavhengig av størrelse.
Jeg foreslår samtidig at Medlemsavgiften økes fra kr 300,- til kr 500,- pr.år slik som styret foreslår.

Begrunnelse:
Jeg tror de fleste forstår at store fremtidige innvesteringer i havna krever kapital, og at en slik
inntektsøkning ville være motiverende for styrets flotte arbeid fremover.
Likevel synes jeg det er voldsomt å øke bryggeleien til det dobbelte. En båtplass som i 2021 kostet kr
5000 i året vil med styrets forslag fremover koste kr 10000 i året. Vår medlemsmasse består av
medlemmer fra alle samfunnslag, og jeg frykter at med ny foreslått leie vil flere medlemmer måtte
kvitte seg med båtplassen. Da blir til slutt Langøen Båtforening kun forbeholdt en økonomisk
velstående gruppe. Derfor foreslår jeg i stedet en langt mer moderat økning av bryggeleie, og
medlemsavgift slik den allerede er foreslått av styret.
Benkeforslagsstiller: Bror Lage Andersen
Vi ser ingen spesiell grunn til å differensiere meterprisen på bryggene slik forslaget foreligger, med
kr. 1000,- – 1500,- – og 2000,- pr meter avhengig av bredden på båtplassen. Det er jo de samme
bryggene med en miks av forskjellige breddeplasser, og selv om utriggerne er litt kortere for små
båtplasser, så går det bort mer breddeplass for små båtplasser siden det blir tettere med utriggere
for småbåter. Det bør tilsi samme pris pr. meter, uansett bredde.
Forslag: Alle betaler den samme prisen for breddemeteren i bryggeleie pr. år. Alle betaler samme
sum, f. eks. kr. 1500 pr. breddemeter i årsleie for at foreningen skal få større inntekter. Årsmøtet kan
evt. justere denne prisen.

