
Årsberetning for Nordvik Båtforening for 2021. 

Nordvik Båtforening ble stiftet 20.05.2019 og har i dag 21 medlemmer. Foreningen ble 
registrert i Fri villighetsregisteret 09 .07.2019 og styret har bestått av følgende person: 

Per P. Gjeldnes, styreleder 
Per E. Gjeldnes, nestleder 
Magnar Førde, sekretær 
John Narve Bugge, kasserer 
Asgeir Frydenlund, styremedlem 

Foreningen har grasrotandel i Norsk tipping. 

Foreningen har kollektivt medlemskap i Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) og tilhører 
region Nordvest. Medlemskontingenten hos KNBF er 150 kroner pr. medlem. 

Medlemskontingenten i Nordvik Båtforening for 2021 er 300 kroner. 

I 2021 har foreningen avholdt 5 styremøter hvor agenda for møtene er etablering av båthavn 
på Nordvik. Det er også avholdt møter mellom båtforening og grunneierne (Nordvik 
Utvikling AS). 

Agenda på disse møtene har vært å komme i mål med en leieavtale for området båthavna skal 
plasseres i samt en låneavtale med båtforeningen og Nordvik Utvikling AS. Disse avtalene er 
ennå ikke signert av partene, men er nå i sluttfasen for at dette skjer. 

Som nevnt i fjorårets årsberetning var styret i møte med Surnadal Sparebank (nå SpareBankl 
Nordmøre) for å søke om lån. Når de hadde vurdert båtforeningen som lånesøker besluttet de 
å avslå søknaden fra oss da vi ikke fylte kriteriene for betjening og sikkerhet. Tidligere har vi 
vært i SparaBankl Midt-Norge hvor vi også fikk avslag på lån. 

I mai var styret på informasjonsmøte med Surnadal kommune. Der fikk vi avklart hva som 
måtte være på før vi plass før vi kunne be om en forhåndskonferanse med kommunen. 

Styret har vedtatt at arkitektene Ragnhild Førde og Hans Eriksson fra Trondheim skal bistå 
oss i arbeidet frem mot en byggesøknad for prosjektet og de er godt i gang med arbeidet. 

Ingeniør Inge Skogheim AS har foretatt en geoteknisk vurdering i båthavna sammen med Per 
E. Gjeldnes. Dette for å kartlegge grunnforholdene som var et krav fra kommunen. 

Norconsult har utarbeidet et skisseprosjekt som vurderer molo plasseringen samt 
dempingseffekten ved bruk av ulike molo typer (fast molo og flytende bølgebryter). 

Fylkeskommunen har vært på befaring med tanke på å endre på veien ned til båthavna. Vi 
ønsket åta i bruk noe av det området som var vernet like ved der hvor avkjøringen til 
båthavna skal være. Dette gikk i gjennom og vi har nå fått dette på plass gjennom en 
reguleringsendring av det aktuelle området. 



Foreningen fikk tilskudd på 25 000 kroner av Surnadal kommune til planlegging og 
administrering av arbeidet med å etablere båthavn på Nordvik. 

Da vi ikke fikk lån fra noen banker har vi fått Nordvik Utvikling AS til å betale de utgiftene vi 
har hatt. Uten deres hjelp har ikke prosjektet kommet så langt som det er i dag. 

Styret har som mål åjobbe videre slik at planene om båthavn på Nordvik blir realisert. 

Hilsen 
Styret i Nordvik Båtforening. 


