PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2014
LISTRANDA BÅTFORENING
3. mai 2014
Formann Sven-Ulf Thorbjørnsen ønsket velkommen til årsmøtet. Han takket de 45 frammøtte
medlemmene som fra kl. 12.00 hadde drevet dugnadsarbeid.
Dugnaden var i år delt i flere etapper, grunnet sen påske. Men alt som skulle gjøres har blitt
gjort. Dette var; beise brygge 1A, rette på båtutleggerplass, montert utliggere på brygge 2A,
annet generelt klargjøringsarbeid og 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 2013
4. Regnskap 2013
5. Budsjett 2015
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 nettsiden
www.listrandabatforening.no.
2.

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

Formann ble valgt til dirigent og sekretær til referent. Tore Løkkeberg og Erik Tønsberg ble
valgt til å underskrive protokollen. Alle valg var enstemmige.
3.

Beretning

Styrets beretning ble opplest av sekretær. Det var ingen innsigelser til denne.
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4.

Regnskap 2013

Regnskapet for 2013 ble utlevert til samtlige. Kasserer redegjorde for regnskapet som er
revidert og funnet i orden. Regnskapet er ført etter kontantprinsippet. Regnskapet for 2013
viser et overskudd på kr. 57.737,36 mot et budsjettert overskudd på kr. 50500,-. Grunn til det
positive avviket er noe høyer medlemskontingent og leie enn budsjettert, samt mindre avvik
på noen budsjetterte poster vedr kostnader. Balansen viste ved årsskiftet en egenkapital på kr
217.732.30, opp fra kr.159.994,94 i fjor. Eiendelene består av et bankinnskudd på kr
213.434.83 og resten (4.297,47) i kontanter. Regnskapet ble enstemmig godkjent.
4.

Budsjett 2015

Kasserer presenterte styrets forslag til budsjett for 2015. Medlemskontingent og årsleier
opprettholdes uforandret. Budsjett gir et overskudd på kr. 53.000,-. Budsjett ble enstemmig
godkjent.
Forsamlingen var meget tilfreds med at leien ikke forventes økt.
5

Eventuelt

Det var ingen foråndsinnsendte saker til eventuelt i år. Formann innledet med å fortelle at det
ikke i år heller hadde vært alvorlige saker og at styret var fornøyd. Saker som videre ble
gjennomgått var;
 Parkering på området båtforeningen disponerer ble tatt opp som en utfordring. Det vil
bli satt opp et skilt som påpeker at langtidsparkering her ikke er lov. Styret oppfordret
alle fremmøte medlemmer til å følge dette. Disse plassene var ment til
kortidsparkering, slik at medlemmene hadde kort vei til sine båtplasser når det er
behov for det.
 Det ble og også minnet på at båthengere ikke skal oppevares lengre rundt bryggene
enn den helgen medlemmene har den med seg. Enten for å legge ut eller ta opp sine
båter. Resten av året skal disse fjernes. Tips her var at grunneier leier ut plass for disse
gjennom sommeren.
 Videre ble det henstilt til alle medlemmer om å melde inn til kasserer om ledige
båtplasser.
 I tillegg ble, som tidligere år, alle medlemmene minnet på at fremleie ikke er lov. Det
er viktig at medlemmene informerer styret om bytte av plasser, slik at alle oversikter
over bryggeplasser er riktige. Disse brukes dersom noe skjer.
 Alle kan få nøkler til vann hos bryggeansvarlige. Men det er viktig at man påser at
vann blir skrudd av når man er ferdige.
 Båtutleggsplassen ble igjen tatt opp som et problem. Medlemmene ønsket at styre
fortsetter med arbeidet med å få denne forbedret.
 Videre ble det informert om at lysene som står på hele tiden, blir skiftet ut ved naturlig
utskifting. Dette vil ta noe tid.
 Det ble informert om at en båt ble forsøkt stjålet i fjor høst. Det er da viktig at
medlemmene melder fra til styret slik at ”back-up” gjennomgås.
 Til slutt ble det igjen henstilt til at båteierne fjerner tauverk og kjettinger fra
båtplassene på vinterstid.
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Valg

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

Sven-Ulf Thorbjørnsen

2 år

Viseformann:

Svein Gundrosen

1 år (ikke på valg)

Kasserer:

Ragnar Johansen

2 år

Sekretær:

Frode Kristiansen

1 år (ikke på valg)

Styremedlem:

Kjetil Eriksen

1 år (ikke på valg)

Styremedlem:

Eivind Paulsen

1 år (ikke på valg)

Styremedlem:

Ronny Haugen

2 år

Revisorer:

Tore Løkkeberg

2 år

Rolf Hagstrøm

1 år (ikke på valg)

Tor Wilhelmsen

1 år (ikke på valg)

Arne Helfredsen

2 år

Per Arne Haglund

2 år

Valgkomite:
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Avslutning

Formann Sven-Ulf Thorbjørnsen takket forsamlingen for fremmøte og ønsket alle en god
båtsommer. Årsmøtet ble avsluttet ca kl. 16.00
Frode Kristiansen
Referent

____________________________________
Tore Løkkeberg

_____________________________
Erik Tønsberg
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