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Protokoll, utvidet styremøte Liland Båtforening 
 
 
Møtenummer: 1/2016 
Dato:   lørdag, 6. februar 2016 kl. 10:00 - 12:00  
Sted:   Liland IF sitt klubbhus, Høgda 
 
Til stede: Fra styret: Per Eilertsen, Frode Kristoffersen, Jan Inge Jakobsen  
  Fra bølgedemperkomitéen Pål Iver Skogvold.    
Forfall:  Fra styret: Ottar Bartholsen, Sondre Markusson. 
  Fra bølgedemperkomitéen Ulf Persson.   
 
 
 
Sak 1/2016  Gjennomgang og vurdering tilbud bølgedemping 

 
Bakgrunn:  Per redegjorde for prosess som var gjort i forhold til byggesak – hadde 
startet prosessen med byggesak, nabovarsel etc.  Vært i kontakt med 3 banker med 
hensyn til finansiering.  Ikke mottatt tilbud på lån fra banker ennå.  Ofoten Sparebank 
vil støtte prosjektet med 150.00,- (gjesteplasser). 
 
Båtforeninga har mottatt tilbud fra 3 leverandører.  Pål Iver har etter medlemsmøtet 
27. januar jobbet videre med 2 av tilbudene – de 2 billigste, men samtidig de mest 
gunstige løsningene.  Han redegjorde for løsningene og tilbudene disse 2 
leverandørene har gitt oss. 
 
Møtet diskuterte løsningene og finansiering.  Tilrettelegging for gjesteplasser er 
inkludert i prisene.  For bygda og aktiviteten nede på brygga ønsker vi primært 
denne tilretteleggingen.  Vi kan spare en del hvis denne tilretteleggingen utelates.   
Med tilrettelegging for gjesteplasser er de totale kostnadene, inkludert arbeider på 
land, estimert til 2,6 mill. kroner.  Lånebehov estimeres da på kr 1 800 000,- 
  
Vedtak:  
Vi utreder nærmere: 
- Pål Iver kontakter leverandører – for diskusjon omkring løsninger for anlegget, med 
priser, og flytting av eksisterende anlegg. 
- Per kontakter banker for konkret tilbud med hensyn til lån – basert på totalkostnad 
kr 2,6 mill. kr og lånebehov kr 1 800 0000. 
 
Vi vil trenge ca. kr 700 000 i bidrag fra medlemmene, gjennom økt pris på 
båtplassene.  Dette er noe høyere enn antydet på medlemsmøtet.  Anslag: 
  

Bredde båtplass Tillegg Antall plasser Totalt bidrag 

2,5 m   12 500 30            375 000  

3m   15 000 18            270 000  

3,5m   17 500 2               35 000  

4m   20 000 1               20 000  

 
Summer 51            700 000  

 


