MsmswÅe

BÅrFoRENsffi
REFERAT ARSMøTE FOR 2015
19.04.2016 kl 1900
Meieriet
34 inkludert styret

Tid:
Sted:
Tilstede:
Punkter i henvisning

til innkallingen.

I

Innkallingen ble godkjent med følgende anmerkninger:

2

Sigurd Barvik ble valgt til ordstyrer. Viggo Håvarstein ble valgt som referent. Ivar Raugstad ble valgt
til å medundertegne referat.

3

Leder gikk giennom årsberetningen for 2015. Godkjent av årsmøte.

4

Kasserer gikk gjennom regnskapet for 2015. Godkjent av årsmøte'

5

Fastsettelse av at årsavgift holdes uforandret ble godkjent. Nytt i år er havneavgift for båtplass med
bredde 4,5m eller mer satt til kr 3500,-.

6

Valg av nytt styre:
Atle Haldorsen går ut fra styret (styret takker for innsatsen!)
Tom Espen Dalaker ble presentert av valgkomiteen og trer inn i styret.
Steinar Krag går fia varamedlem og inn i styret.
Sigurd Barvik ble valgt som varamedlem.
Det ble ikke valgt leder og styret bes konstituere seg på første styremøte

Styret

Tom Espen Dalaker
Christof Schaetz

Ny

Bernt Arild Bertelsen
Tide Dyrseth
Steinar Krag

Gjenvalgt
Gjenvalgt
år igjen
år igjen
år igjen

Varamedlem:
Sigurd Barvik

Gjenvalgt

Viggo Håvarstein

1

Rolf Kant ble gjenvalgt som revisor for kommende år også.

8

Valgkomite: Steinar Håvarstein og Per Christian Håvarstein går ut av valgkomiteen og styret takker for
innsatsen. Ny valgkomite blir Henning Salomonsen og Atle Haldorsen.

9

Leder redegiorde for status på

10

Leder redegiorde for arbeidet med å realisere naustboder på moloen. Arbeidsgruppen som vil se på
dette ble utvidet og består nå av Atle Haldorsen, Steinar Krag, Henning Johannessen, Per Einar
Håvarstein, Jonas Ertenstein og Christof Schaetz.

l. byggetrinn

av moloen som ble ferdigstilt før årsmøtet.

MpmswÅe

ll

BÅrFoR-ENHm
Innkomne saker

l.
2.
3.
4.

Lage et revidert byggeregnskap for bølgebryter-anlegget som presenteres for medlemmene. Et
overordnet regnskap ble lagt fram på årsmøtet. Styret viljobbe videre med dette. Se også pkt
4..
Hvordan kan båtforeningen sikre seg at bidrag fra grunneiere kommer inn. Leder redegjorde

for status.
Hvilke grunneiere skal bidra til bølgebryteren og hvilke mangler eller er det ikke avklart med.
Leder redegjorde for status.
Bør ha 2 revisorer siden det er høye beløp i byggeregnskapet. Gro Tveit og Rolf Kant vil
gjennomgå regnskapet.

t2

Eventuelt, følgende forslag ble diskutert:
I

.

2.

Årsmøtet takket for god jobbing rundt utbyggingen og ønsket at det ble gjort en
markering/påskjønnelse rundt leder Sigurd Barvik's innsats. Styret bes ordne dette.
Det har blitt gjort mye god dugnad ifm utbyggingen. Det mangler enda noe arbeid og styret
sender ut forespørsel hvor en kan melde sin interesse.
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Vigg'#åvarstein

Ivar Raugstad
Årsmøtet
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Referent
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