PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2013
LISTRANDA BÅTFORENING
20. april 2013

Formann Sven-Ulf Thorbjørnsen ønsket velkommen til årsmøtet. Han takket de 40 frammøtte
medlemmene som fra kl. 11.00 hadde drevet dugnadsarbeid.
Arbeidet som var blitt utført er beise bryggene 1B og 1C. Det er rensket i vegitasjon langs
gangveien i sone 1, samt lagt på subuss. Uteliggere på brygge 2A er montert, samt alle
uteliggere på alle brygger er blitt skrapt. Det er i tillegg blitt utført en rekke mindre
forefallende saker.
Det ble servert grillpølser og drikke i forkant av møtet.
Formannen leste opp agendaen for årsmøtet:
1. Godkjenning av innkalling.
2. Valg av dirigent, referent samt to til å underskrive protokollen
3. Beretning 2012
4. Regnskap 2012
5. Budsjett 2014
6. Eventuelt
7. Valg
1.

Innkalling.

Innkallingen ble godkjent da denne har vært kunngjort ved oppslag på Listranda i
overensstemmende med lover og regler og i tillegg kunngjort på nettside
www.listrandabatforening.no.
2.

Valg av dirigent, referent samt to til å underskrive protokollen.

Formann ble valgt til dirigent og sekretær til referent. Per Andersen og Roy Jensen ble valgt
til å underskrive protokollen. Alle valg var enstemmige.
3.

Beretning

Styrets beretning ble opplest av sekretær. Det var ingen innsigelser til denne.

4.

Regnskap 2012

Regnskapet for 2012 ble utlevert til samtlige. Kasserer redegjorde for regnskapet som er
revidert og funnet i orden. Regnskapet er ført etter kontantprinsippet. Regnskapet for 2012
viser et underskudd på kr. -91.316,04 mot et budsjettert underskudd på kr. -9.000,-. Grunn til
dette avviket er ekstra kostnader utover budsjettert vedr oppgradering av kameraløsningen.
Her ble Einar Storheng fremmehevet som en meget bra bidragsyter til at løsningen til slutt lot
seg gjennomføre. Balansen viste ved årsskiftet en egenkapital på kr 159.994,94. Eiendelene
består av et bankinnskudd på kr 157.697,47 og resten i kontanter. Regnskapet ble enstemmig
godkjent.
4.

Budsjett 2014

Kasserer presenterte styrets forslag til budsjett for 2014. Medlemskontingent og årsleier
opprettholdes uforandret. Budsjett gir et overskudd på kr. 62 000,-. Budsjett ble enstemmig
godkjent.
Forsamlingen var meget tilfreds med at leien ikke forventes økt.
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Eventuelt
 Det var ingen forhåndsinnsendte saker til eventuelt.
 Det ble tatt en generell gjennomgang av regler i forbindelse med plassutleie.
Styreformann presiserte at framleie er ikke lov.
 Det ble stilt spørsmål til om det var mulig å heve standarden på utleggerplassen. Styret
svarte på at det er grunneier som bestemmer, men styret skal ta en runde vedr dette.
 Vann på brygger i sone 2 ble etterlyst. Flere meldte seg som hjelpere til at dette skulle
løses snarest. Dette ble godkjent av forsamlingen at skulle gjennomføres.
 Det ble som et generelt punkt, fremmet et forslag fra forsamlingen, om å ha lys på alle
brygger med bevegelsessensorer. Dette for å spare strøm, samt at det blir klarerer om
det skjer noe på bryggene etter mørkets frembrudd. Styret skulle se på denne saken
fremover.
 Det henstilles igjen til båteierne om å fjerne tauverk og kjettinger fra båtplassene på
vinterstid. Det gjelder spesielt på brygger hvor utliggere tas opp om vinteren, men det
er også uheldig at tauverk og kjettinger fryser fast på de andre bryggene.
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Valg

Valgkomiteen fremla valgkomiteens forslag, som gikk ut på at alle tillitsvalgte som var på
valg tar gjennvalg.. Komiteens forslag gikk enstemmig igjennom på alle vervene.
Tillitsvalgte i Listranda Båtforening:
Formann:

Sven-Ulf Thorbjørnsen

1 år (ikke på valg)

Viseformann:

Svein Gundrosen

2 år

Kasserer:

Ragnar Johansen

1 år (ikke på valg)

Sekretær:

Frode Kristiansen

2 år

Styremedlem:

Kjetil Eriksen

2 år

Styremedlem:

Eivind Paulsen

2 år

Styremedlem:

Ronny Haugen

1 år (ikke på valg)

Revisorer:

Tore Løkkeberg

1 år (ikke på valg)

Rolf Hagstrøm

2 år

Tor Wilhelmsen

2 år

Arne Helfredsen

1år (ikke på valg)

Per Arne Haglund

1 år (ikke på valg)

Valgkomite:
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Avslutning

Som avslutning ville formann Sven-Ulf Thorbjørnsen at forsamlingen skulle være med på en
takk til to tidligere medlemmer som har vært meget bidragsytende for at båtforeningen er som
den er i dag. De kunne dessverre ikke være til stede i dag, men vil få oversendt en
hedersbevisning og en bok for takk for lang og tro tjeneste. Disse vil også alltid være
velkomne tilbake enten som gjest eller medlemmer. Dette gjelder de to tidligere formenn
Øyvind Moum og Roar Kristiansen. Forsamlingen støtte opp om dette.
Formann takket alle for fremmøte og ønsket alle en god båtsommer. Årsmøtet ble avsluttet ca
kl. 16.00

Frode Kristiansen
Referent

____________________________________
Roy Jensen

_____________________________
Per Andersen

