
Årsmelding for 2020, Jørpeland Båtforening. 

Styret har i 2020 bestått av … 

Formann:  Eivind Fosså  Valgt for ett år. 

Økonomiansvarlig: Stian Fjelde Valgt av årsmøtet 2017 

Sekretær: Tor Jan Aarstad  Valgt av årsmøtet 2017 

Styremedlem: Einar Fiskå  Valgt av årsmøtet 2017 

Styremedlem: Ola Vestbø  Valgt av årsmøtet 2018 

Styremedlem: Otto Fjelde  Valgt av årsmøtet 2018 

 

Varamenn til styret i 2020: 

1. varamann:  Tom Arild Lekvam 

2. varamann: Egil Knutsen 

  

Revisor: Tor Marlow Barka 

 

Slippansvarlig 1: Tor Morten Lekvam 

Slippansvarlig 2:  Tom Arild Lekvam 

 

Valgkomite: 

Svein Log 

Erling Bratthammer 

Kjell Inge Bjørheim 

 

Ansvarsområder for styremedlemmene i 2020: 

• Fordeling av ansvarsområder: 

✓ Møteinnkaller, referent og brevskriver: Tor Jan Aarstad 

✓ Havneansvarlig/Båtplasser: Eivind Fosså 

✓ Strøm: Stian Fjelde og Otto Fjelde 

✓ Vann: Einar Fiskå og Ola Vestbø 



✓ Vaktmesteroppgaver drift: Einar Fiskå og Ola Vestbø 

✓ Slipansvarlig: Tor Morten og Tom Arild Lekvam 

 

Årsberetning for 2020 

På grunn av ekstraordinære omstendigheter i tilknytting til utbrudd av Covid 19, 

ble Årsmøtet 2020 avholdt 1. oktober 2020. Årsmøtet vedtok enstemmig at 

sittende styre fortsetter fram til Årsmøtet 2021.  

Det har vært 5 styremøter. 

1) Reguleringsarbeid i Jørpelandsvågen. 

Det har vært kontakt mellom representanter fra Strand Kommune og JBF.  

Det har vært drøftinger om bruk av Bobilparkeringen ved Havn A, mudring av 

elveos og litt om bruk av Ståltuntomten etter at Strand kommune nå står som 

eier.  

JBF ønsket en snarlig avklaring i følgende saker: 

1) Gjelder vilkårene i den evigvarende avtalen fra 31.03.2002, Avtale om 

Båthavn m.m.?  

2) Ble heftelsene om bruk av Ståltuntomten gjort kjent da Strand kommune 

kjøpte tomten av Scana Eiendom? Se vedlegg «Avtale om kjøp av tomt gnr. 53 

bnr 71 i Strand kommune» datert 17.12.15.    

3) Vi registrerer at Bobilparkeringen ved Havn A er utvidet med flere plasser. 

Hvem skal drifte Bobilparkeringen? 

4) For mudring av elveløpet fra broen til utløpet av elven. Det er en 

kjensgjerning at gytesand som blir fylt på lenger oppe i elven, flyttes til 

elveutløpet når det er mye vann i elven. Dette fører til at det blir stadig 

vanskeligere å benytte båtplassene nedenfor broen i elven.  

 

JBF har fått følgende svar fra Strand kommune: 

• Avtalen JBF har med Strand kommune for vinterlagring av båter på en del 

av det området som i dag brukes til Bobilparkering, videreføres. JBF 

bruker det området som er nødvendig, mens kommunen drifter 

Bobilparkeringen på de gjenværende plassene.  

• Når Strand kommune kjøpte Ståltuntomten av Scana ble det ikke opplyst 

at JBF har en avtalt bruksrett for tomten. Kommunen foreslår at 

bruksretten beholdes inntil tomten blir regulert til nytt formål.  



JBF har brukt midler for å opparbeide park på tomten, og har i flere år 

holdt orden på plenen. 

• Kommunen er helt avvisende til forslaget om at kommunen har ansvar for 

mudring av elveosen.     

 

2) Rehabilitering av slippene. 

Otto Fjelde har lagt ned et betydelig arbeid for å rehabilitere slippene. Flere av 

skinnene på begge opptrekkene måtte skiftes, og flere deler på motorene for 

opptrekkene måtte skiftes.  

 

3) Redskapsbod på «Ståltuntomten». 

Redskapsboden har blitt rehabilitert. 

 

4) Båthuset 

Sak som ble utsatt til Årsmøtet 2021: 

Årsmøtet til JBF må avgjøre om Båthuset fortsatt skal være til utleie på 

Nyttårsaften.  

Forslag: Båthuset er ikke til utleie Nyttårsaften. Unntakene må styrebehandles. 

 

5) Avtale mellom JBF og Skjersvika Båtforening. 

Lovverk og praktisering av denne i Skjersvika Båtforening er til stor irritasjon i 

JBF. Avtalen mellom JBF og Skjersvika Båtforening har vært til vurdering i 

flere omganger i styret. Vi er enige om at avtalen bør reforhandles, men det har 

vært vanskelig å finne en egnet behandlingsmåte. Skjersvika Båtforening drives 

per i dag ikke som en forening, men som et sameie. Blant annet er det kjøp/salg 

av båtplasser til høystbydende. 

 

6) Oppsporing av papirer for rettigheter i og rundt Havn A. 

Styret har kommet på sporet av et dokument som viser at JBF disponerer 4 

meter av landområdet innenfor kaikanten i Havn A. Det har blitt gjort et 

betydelig oppsporingsarbeid i arkivet til JBF, og det ble funnet et aktuelt 

dokument fra 1960-tallet. Dokumentet kan bli verdifullt i forbindelse med 

kommunens prosjekteringsarbeid i Vågen.    

 



7) Sakte fart i Vågen.  

Styret har behandlet et brev fra kommunen om «Sakte fart»-skilt i Vågen. Dette 

er et kommunalt ansvar, med JBF som høringsinstans. 

  

8) Økonomien i JBF. 

2020 har vært et unntaksår på grunn av Corona-epedemien. 

Båthuset har vært lite utleid.  

 

Jørpeland 05.10.2021 

Tor Jan Aarstad 
Sekretær JBF 


