
 
 

 

REFERAT ÅRSMØTE FOR 2013 
 

 
Tid:  19.02.14 kl 19:00 

Sted:  Meieriet 

Tilstede: 22 inklusiv styret 

 
 

1 Innkallingen ble godkjent uten anmerkninger.  

 

2 Sigurd Barvik er ordstyrer. Christof Schätz ble valgt som referent. Sigurd Barvik ble valgt til å 

medundertegne referat. 

 

3 Formann presenterte årsberetningen 2013. Godkjent av årsmøte. 

 

4 Kasserer presenterte regnskapet for 2013. Godkjent av årsmøte. 

 

5 Forslaget med å endre årsavgift mv ble godkjent av årsmøte. 

 
6 Valg: 

 
Valgkomitéen hadde ikke klart å fremskaffe kandidater. Det ble valgt inn styremedlemmer fra de 

frammøte på årsmøtet. Styret konstituerer seg selv på første styremøte. Følgende be valgt inn / tok 

gjenvalg 
 

Atle Haldorsen  Ny 

Christof Schäetz  Ny 

Lars Rune Helland 1 år igjen 

Steinar Krag  Ny 

Sigurd Barvik  Tok gjenvalg 

Svein Magnus Melgaard 1 år igjen 

Viggo Håvarstein Tok gjenvalg  

 
Trond Olsen og Torbjørn Larsen gikk ut av styret,    

 
7 Rolf Kant ble gjenvalgt som revisor. 

 
8 Rolf Kant og Per Einar Håvarstein trakk seg fra valgkomitéen. Steinar Håvarstein og Per Christian 

Håvarstein ble valgt inn i valgkomitéen. 

 

9 Forslaget om å sette nedre aldersgrense til 10 år for å være medlem i foreningen ble enstemmig vedtatt 

av årsmøtet. 

 

10 Forslaget om styrehonorar ble enstemming vedtatt av årsmøtet. Ordningen vurderes på nytt ved neste 

årsmøtet om den skal innføres som en permanent ordning.  
 

11 Tilleggsavtalen mellom Renneøsy kommune og Vikevåg båtforening ble vedtatt med en stemme mot.   

 

Det må inn i avtalen at det området kan sekjsoneres opp slik at det kan etableres eget bruksnummer pr 

bod.  Det ble også fremmet forslag om at Rennesøy kommune må fravike alle avgifter i forbindelsen 

med overdragelse og seksjonering av området. 

 



 
 

Styret tilfører dette i tilleggsavtalen under pressiseringer og sender avtalen på nytt ut til alle medlemmer 

med kort svarfrist. Dersom det ikke kommer inn merknader sendes avtalen tilbake til Rennesøy 

kommune for signering 

 
12 Sigurd presenterte status for bølgebryter og flyteanlegg, det ble godt mottatt av årsmøtet.  Ut i fra de 

kostnadene en nå har for utbygginga ble prisene for de ulike båtplass størrelsen også presentert.  

Årsmøtet hadde ingen merknader til dette. Det presiseres at det må gjøres en del vedteksendringer  i 

forhold til prissetting av båtplasser når en går igang med salg av nye båtplassene. 

 

Prosjektgruppa sa seg villig til å fortsette sitt arbeid med bølgebryter og flyteanlegg. Ingen på årsmøtet 

hadde anmerkninger på dette. 

 

13 Årsmøtet var postivt innstilt til forslaget om at det blir opprettet en prosjektgruppe på 3 til 5 personer 

som tar seg av oppgavene som kommer i forbindelse med området som blir satt av til naustboder.  

Denne gruppa blir underlagt styret av båtforeningen.   

 

14 Forslaget om å danne en arbeidsgruppe for å se på mulighet for en alternativ utbygging ble avvist av 

årsmøtet.  Det ble presisert fra årsmøtet at det var viktig at en hadde fokus på å få til den utbygginga en 

nå hadde planlagt. 

 

15 Ingen saker ble brakt opp under eventuelt. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Christof Schäetz       Per Einar Håvarstein 

 

 Referent       Årsmøtet 


