
Årsmøte 2017 

 
Det kalles med dette inn til Milde Båtlags årsmøte 

21.mars klokken 19.00 i Mildenøstet. 

 

 

Dagsorden: 

 

1. Åpning av årsmøtet og godkjenning av innkallingen. 

2. Valg av dirigent, referentog tellekorps. 

3. Godkjenning av fremmøtte medlemmer. 

4. Godkjenning av saksliste. 

 

 

Saksliste: 

 

1. Årsberetning 2016. 

2. Regnskap 2016. 

3. Forslag av saker fra styret. Se vedlegg 

4. Forslag av saker frs medlemmene. 

5. Vedta kontingenter og avgifter. 

6. Budsjett for 2017. 

7. Valg av representanter til styre og utvalg. 

 

 

Forslag som skal behandles av årsmøtet må være sendt styret innen 28. februar. 

 

Vel møtt! 

  



Sak fra styret 

 

Bakgrunn 
 

På årsmøte i MB 2014 ble det enstemmig vedtatt å opprette et utvalg med mandat å utrede 

kostnader ved framtidig oppgradering av kaianleggene til Milde Båtlag. Utvalget ble ledet av Geir 

Einarsen og leverte sin innstilling til styret i 2016. 

 

Utvalgets forslag går i korthet ut på å skifte ut eksisterende 300 kai med en ny bølgedempende 

betongkai. Eksisterende 300 kai flyttes inn til Milde nøstet og forlenges med nye TRIAs brygger 

slik at den får samme lengde som eksisterende 100 kai. 

 

Styret har valgt å gå videre med en mindre omfattende løsning som kun omhandler 100-kaien. 

Basert på 100-kaiens tilstand og Milde Båtlags økonomi, ser vi både ett behov og en mulighet til å 

fremskynde planlagt utskiftning fra 2020 til 2018.  

 

Det er innhentet priser fra to leverandører for ny 100-kai: 

 

TRIA AS som leverer stålbryggene vi allerede bruker og Marinegruppen AS, som leverer 

betongbrygger. 

 

Stålbrygge fra TRIA 
Faktaopplysninger: 

 Kjent leverandør, har levert god service til Milde Båtlag. 

 De tre store bryggene blir like, kjent kvalitet 

 Pris ferdig levert og montert kr 576.000,- 
  

Betongbrygge fra Marinegruppen AS 
Faktaopplysninger: 

 Garantert levetid (50 år) 

 Mindre vedlikehold 

 Pris levert og montert kr 481.532 
 

Ingen av pristilbudene inkluderer uteliggere og bommer. 

 

Forslag 
 

Etter en totalvurdering foreslår styret i Milde Båtlag følgende: 

 

1) Framskynde utskiftning av 100-kaien fra 2020 til 2018 

 

2) Innkjøp av stålbrygge levert av TRIA AS som erstatning for dagens 100 kai 

 

 

 

 


