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25. apnl 2015
Formann snsket velkommen til 'rsmstet i Listranda B6tforening 2015.

Han takket for frammotet til dugnaden som i ar var en fellesdugnad med campingplassen.
Pd grunn av regn fikk vi ikke utfon den planlagte beisingen. For ovrig gikk dugnaden greit,men det er sannsynligvis bedre 6 holde dugnad-ene ,;J-i-h

Agenda for arsmstet:

I Godkjenning av innkailing.
2' Valg av dirigent, referent samt to til i underskrive protokollen.3. Beretning 2014/2015.
4. Regnskap 2014
5. Budsjett 2016
6. Innkommende forslag
7. Eventuelt
8. Valg

Gjennomforing:

1. Innkalling

ffitJ,lffi"tj! ilT#||*:,j:*" 
har vert kunngf ort pi oppslag p6 Listranda, i brev tir

2. Valg av dirigent, referent, samt to til

,F:*1* ble valgt til dirigent og Ragnar Johansen
ble valgt til d skrive undei p.otolof fJn.

3. Beretning

Styrets beretning ble opprest av formann. Det var ingen innsigelser til denne.

4. Regnskap 2014

Kasserer leverte ut og redegjorde for."yr_d?I_og godkjent regnsfap (:u,,', budsjett for 2016).Regnskapet viste et overskudd stort kr. 85.457,:-"lTro.:.,,"n t . 62.000,-Altsa et positivtarsresultat' som for det meste skyldes mino.. u.oiiL;;il;* antatt. Regnskapet balanserermed kr' 303' 189'- som under eiendeler bestir uu kontante, ,'ur. rcolsamt bank; 1.,.. 295.5g6Under gjeld og egenkapital hq.rj 
"., 

opp6.nt.e""td;t kr.2t7.7321 6rets overskudd.Regnskapet ble enstemmig godkjent. 
''

i skrive under protokoll

til referent. Erik Nordby og Vidar Strsm
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5. Budsjett 2016

Kasserer pSpekte viktigheten av A kontinuerlig ha hoyde for at bryggene eldes, slik at vifortsatt setter av et fornuftig buffer til vedlikehold. om dette 'akkumuleres, 
vii vi kanskje t6leen storre kostnad dersom noe uforutsett skulle inntreffe. Samme gjelder kameraer som til tiderutsettes for hrerverk etc' EDB og internett-kostnader, bide til kaileraer og admirristrativ drifthoynes forsiktig. Budsjettet for 2016 viste dermed et overskudd p6 t<r. :q."000. Styret velger

ogs6 denne gang 6la kontingent og plassleie forbli uendret, men vi vil folge godt med p6
kostnadene. Budsjettet ble enstemmig godkjent.

6. Innkommende forslag

Det var ingen innkommende forslag fra medlemmene.

Formann la fram et forslag fra styret om i belsnne kasserer med kr. g000,_ pr ar.

Begrunnelsen var at dagens kasserer er pilagt oppgaver utover den allerede krevende jobben
med vanlig kasserer arbeid. Han har i dag ali 

"*;; 
for nye kontrakter og holder styr p6

ssknader og oppsigelser.

Styrets forslag ble enstemmig godkjent.

7. Eventuelt

Formann innledet med at han var tilfreds med styret og at det ikke var registrert noen brudd pA<lover og regler>. Styret er ikke interessert i e oipkonitruere probl.-.r,-.11., finne p6 formye 'nytt'' Det er mulig at det er medlemmer som synes vi er for lite kreative. Styrets m6l er6 holde bryggene i forsvarlig stand med nodvendig vedlikehold, samtidig som det er et mil iholde kostnadene nede slik at leier og medlemskoitingenter holdes lave. prisene har vrert
uforandret de siste fem 6rene.

Det er en del uforutsette utgifter hvert ir i forbindelse med strsm og utstyr til kameraene.

vi har foretatt en investering pi bryggeanlegget i og med at det er lagt ut gangbaner pi
utsiden av brygge B i sone 1. Dette er ment som et tilbud for dagJesof. 

Q

Det ble stilt sporsm6l om det snart skjedde noe med (rampenD hvor biter settes ut. Formann
informerte om at det ser ut som grunneier er pi gli nar dei gjelder dette arbeidet. Styret lovteat de vil jobbe med saken.
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8 Valg

Formann:

Viseformann:

Kasserer:

Sekretrer:

Styremedlem:

Styremedlem:

Styremedlem:

Revisorer:

Sven-Ulf Thorbjomsen

Svein Gundrosen

Ragnar Johansen

Kire Nilsen

Kjetil Eriksen

Eivind Paulsen

Ronny Haugen

Tore Lskkeberg

Rolf Hagstrom

Tor Wilhelmsen

Arne Helfredsen

Per Ame Haglund

16r

Gjenvalgt

1 i r

Ny2ar

Gjenvalgt

Gjenvalgt

16r

| lLr

Gjenvalgt

Gjenvalgt

l i r

1a r

Valgkomite:

9 Avslutning

Formann Sven-Ulf Thorbisrnsen takket forsamlinsen for fremmote.

Ragnar Fredrik Johansen

Referent

Erik Nordby Vidar Strsm
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