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REFERAT ARSMøTE FOR 2016

23.02.2017 kl 1930
Meieriet
16 inkludert styret

Punkter i henvisning til innkallingen.

lnnkallingen ble godkjent
For: 16 Mot: 0

Tide Dyrseth ble valgt til ordstyrer. Viggo Håvarstein ble valgt som referent. Per Christian Håvarstein

ble valgt til å medundertegne referat.

Leder gikk giennom årsberetningen fbr 2015. Godkjent av årsmøte.

For:16 Mot:0

Leder gikk giennom regnskapet for 2015. Godkjent av årsmøte
For: l5 Mot: I (med kommentar)
Kommentar: Det burde vært en kommentar i regnskapet om at det mangler innskudd fra grunneierne.

Da hadde regnskapet vært et helt annet. Dette innskuddet/bidraget fra grunneierne utgiør samlet ca

2,4mill kr

Fastsettelse av at årsavgift holdes uforandret ble godkjent.
For: 16 Mot:0

Valg av nytt styre:
Steinar Krag og Tide Dyrseth går ut fra styret (styret takker for innsatsen!)

Asgaut Vindenes og Jarle Bjerga trer inn i styret som hhv leder og nestleder. Bernt Arild Bertelsen ble

gjenvalgt som styremedlem og havnesjef.

Styret er da konstituerl slik:
Styret
Asgaut Vindenes
Christof Schaetz
Viggo Håvarstein
Bernt Arild Beflelsen Gjenvalgt (2 år)
Jarle Bjerga Ny (2 år)
Tom Espen Dalaker I år iglen
Varamedlem:
Sigurd Barvik I år igjen

Rolf Kant b1e glenvalgt som revisor for kommende år.

Valgkomite: Henning Salomonsen og Atle Haldorsen går ut av valgkomiteen, styret takker for
innsatsen. Ny valgkomite blir Tide Dyrseth og Steinar Krag.

Leder redegjorde for status på arbeidet med å få realisert naustboder på moloen.

Leder redegiorde for status rundt byggetrinn 2.
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Innkomne saker

l. Når kan det forventes at kr 20 000 blir tilbakebetalt og om det er en egen gruppe som ser på dette.

Svar fra styre:
a. Når båtforeningen 1år midler (av driftskontoen) dvs etter rekkefølgekravene blir innfridd av

grunneiere eller rekkefølgekrav fra Rennesøy Kommune lia faller eller overskudd etter salg

av naustboder eller byggetrinn 2

b. Styre foreslår å sette opp en gruppe som følger opp rekkefølgekavene og byggetrinn 2.

Denne oppgaven kunne Sigurd Barvik. Asgaut Vindenes og Oddvar Helge Nordbø se på.

2. Cratis båtopptrekk for medlemmer (nå er det k 50 for medlemmer og kr 100 for ikke-medlemmer.

Svar fra styre:
Styrets forslag er at medlemmene fortsatt betaler sin i dag basert på ærlighet. Denne sum går inn

som driftsmidler til båtforeningen og alternativet kan da være å øke havneavgiften.
Det ble informert om at det er en mulighet for medlemmer å betale en årlig sum for fri bruk av

opptrekket.

Eventuelt, følgende ble diskutert:

l. Styret ble gjort oppmerksom på at vedtektene kan ha skrivefeil på noen punkter og at det står
«På Rennesøy» istedenfor «l Rennesøy». Styret sjekke ut dette.
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