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Formann Roar Kristiansen snsket velkommen til irsmstet. Han takket de 51 frammotte
medlemmene som fra kl. 11.00 hadde drevet dugnadsarbeid.
Arbeidet som var blitt utfsrt er graving av grsft for rsr og kabel fra hytta til brygge 28 og 2A.
Rekkverk pi brygge 2A ble beiset. Lagercontainer ble innredet med hyller og kroker.
Flyteelementenepi utliggere ble renset for skjell. Det ble tilfsrt subbuspA gangveieneog
vannledning i sone I ble sikret med betongheller.
Det ble servert grillpolser og drikke i forkant av matet.
Formannen leste opp agendaenfor irsmstet:
1. Godkjenning av innkalling.
2. Valg av dirigent, referent samt to til fl underskrive protokollen

3. Beretning20ll
4. Regnskap20Il
5. Budsjett2013
6. Eventuelt
7. Valg
1.

Innkalling.

Innkallingenble godkjentda dennehar vart kunngjortved oppslagpi Listrandai
med lover og reglerog i tillegg kururgiortpi nettside
overensstemmende
www. li strandabatforening.
no.
2.

Valg av dirigentoreferent samt to til i underskrive protokollen.

Formannble valgt til dirigent og sekretrertil referent.Per Andersenog Ketil Eriksenble valgt
til 6 underskriveprotokollen.Alle valg var enstemmige.
3.

Beretning

Styretsberetningble opplestav sekretrer.Det var ingeninnsigelsertil denne.

4.

Regnskap2011

somer
Regnskapet
for 20lI ble utleverttil samtlige.Kassererredegjordefor regnskapet
revidert og funnet i orden.Regnskapeter fsrt etterkontantprinsippet.Regnskapetfor 20lI
pe kr. 68 500,-. Balansen
overskudd
viseret overskuddpi kr. 36 815,15mot et budsjettert
bestir av et bankinnskuddpi
viste ved flrsskifteten egenkapitalpi kr 251310,98.Eiendelene
ble enstemmiggodkjent.
kr 250 752,51og resteni kontanter.Regnskapet
P6 grunn av forventedekostnaderpA stromog kameraovervikinger budsjettetfor 2012
revidert fra overskudd til - kr 9 000.- i underskudd.
4.

Budsjett 2013

og
Kassererpresenterte
styretsforslagtil budsjettfor 2013.Medlemskontingent
uforandret.Likevel er detbudsjettertmed et overskudd
opprettholdes
vedlikeholdskostnadene
pe kr. 60 500,-.
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Eventuelt
o Det ble stilt sporsmiltil om brygge28 ble godtnok sikretslik at det ikke mAtil med
tilsvarendevedlikeholdhvert 6r. Det er ingengarantifor at det ikke vil bli et problem
for fremtiden.Det ble hevdetat bryggaburde vnrt sikretmed moringerslik at den
ikke barevar festeti brua og i land.
o Msteledermenteat styretburdeffi en stsrrekompensasjonfor sinevery enn de ffir n6.
fri medlemsavgiftog en bitplassuten6rlig leie.Kasserersom
NA er godtgjorelsen
ogsi har en storjobb med oppdateringav Hjemmesidener et godt eksempelpi at det
mi godtgforelsetil for i fh medlemmertil 6 ta pi segslikeverv. Dettevil bli tatt opp
ved nesteanledning.
o Noe mi gjoresfor 6 hindreat fremleieav biplasser ikke forekommer.Styretsnsker
forslagpfl hvordandettekan forhindres.
o Det henstillestil biteierneom 6 fiernetauverkog kjettingerfra bfltplassene
pi
vinterstid.Det gjelder spesieltpi bryggerhvor utliggeretas opp om vinteren,men det
er ogsi uheldig at tauverkog kjettingerfryser fastpi de andrebryggene
o Det forekommerat det er biter som((presseD>
seginn pi for trangeplasser.I tillegg til
at det er uheldig for biten, kan det ogs6skadebrygga.Det skal ikke forekomme.
. Styretvil innenkort tid gJcrre
somer kontaktpersonerog
kjent hvilke styremedlemmer
ansvarligfor de enkeltebryggene.
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Valg

forslag.Komiteensforslaggikk
ValgkomiteenslederTor Wilhelmsenfremlavalgkomiteens
enstemmigigjennompi alle vervene.
Tillitsvalgtei ListrandaBitforening:
Formann:

Sven-Ulf Thorbjornsen

2 Fr

Viseformann:

SveinGundrosen

1 6r (ikke pi valg)

Kasserer:

RagnarJohansen

2 hr

Sekretar:

FrodeKristiansen

lFr

Styremedlem:

Kjetil Eriksen

I 6r (ikke pi valg)

Styremedlem:

Eivind Paulsen

I 6r (ikke pi valg)

Styremedlem:

Ronny Haugen

2ilr

Revisorer:

Tore Lokkeberg

2hr

Rolf Hagstrom

I ir (ikke pi valg)

Tor Wilhelmsen

I 6r (ikke pi valg)

Arne Helfredsen

2er

Per Ame Haglund

2hr

Valgkomite:
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Avslutning

Den nyvalgteformanntakket for tilliten og onsketRonny og Frodevelkommeni det nyvalgte
styret. Han takket ogsi for innsatsentil de som forlot styret.Han presiserteogs6hvor spesielt
det var at Roar Kristiansenskulle sluffebide somformanni foreningenog ogsi sommedlem.
Roar har vart pidriveren for at vi har fhtt den flotte bithavnen. Helt fra forhandlingermed
grunneieresom starteti 1990og fram til i daghar han vart den mestsentralepersonen.Han
ble spesieltinnbudt til neste6rsmste.
Arsmstetble avsluttetkl. 16.00

Sven-Ulf Thorbjornsen
Referent

%*rw
Ketil Eriksen

PerAndersen

