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ÅRSMØTE 2016 

LISTRANDA BÅTFORENING 

23. april 2016 

Formann Sven-Ulf Thorbjørnsen ønsket velkommen til årsmøtet i LBF 2016. 

Han takket for innsats i dugnaden som i år ble utført av 36 fremmøtte medlemmer i tillegg til 

styret. På tross av et noe lavt antall deltagere fikk vi utført det mest nødvendige. 

Agenda for årsmøtet: 

1. Godkjenning av innkalling.   

2. Valg av dirigent og referent. 

3.  Beretning 2015/2016.  

4.  Regnskap 2015 

5. Budsjett 2017 

6. Innkommende forslag 

7. Eventuelt 

8. Valg 

Gjennomføring: 

1. Innkalling 

Innkallingen ble godkjent. Denne har vært kunngjort på oppslag på Listranda, i brev til 

medlemmene og på vår nettside. 

2. Valg av dirigent, referent 

Formann ble valgt til dirigent og Ragnar F Johansen til referent.  

3. Beretning 

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

4. Regnskap 

Kasserer Ragnar F Johansen delte ut og redegjorde for revidert og godkjent regnskap 2015 -

samt budsjett for 2017. Regnskapet viste et overskudd stort kr. 17.128,- mot budsjettert kr. 

53.000,- Han redegjorde for overskuddets avvik i forhold til budsjett som i hovedsak skyldes 

kostnader til el.anlegg. Investering i dag-gjesteplasser sone 1B har også bidratt på 

kostnadssiden. Regnskapet balanserer med kr. 320.317,- som under eiendeler består av 

kontanter; kr. 7803 pluss bank; kr. 312.514. Under gjeld og egenkapital har vi en opptjent 

egenkap. på kr. 303.189 + årets overskudd. Regnskapet ble enstemmig godkjent. 
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5. Budsjett 

Først opplyste kasserer om at budsjettet for inneværende år; 2016 ville ‘sprekke’ som følge av 

tung innvestering i vedlikehold av forankringer og fortøyninger til bryggene. Detaljer rundt 

denne kostnaden er beskrevet i beretningen. Det ble anslått et mulig underskudd stort kr.  

100.000 som vi håndterer greit. 

Budsjettet for 2017 viser et overskudd på kr. 40.500. For å få det til fremmet styret forslag om 

en økning av leieinntektene på 10 %. Begrunnelsen for det er en allerede foretatt -samt 

forventede -økninger i grunnleiene, samt at styret ønsker å opprettholde det positive ‘bufferet’ 

i økonomien som et årlig overskudd skaper -slik at vi også i fremtiden håndterer kostnader det 

er vanskelig å forutse. 

Budsjettet med forslag om leie-økning 10 % ble enstemmig godkjent. 

6. Innkommende forslag 

Det ble ikke notert innkommende forslag fra medlemmene.  

7. Eventuelt 

Styreformann utreder vår pågående sak om utsettingsrampe i sone 1. Som før nevnt har vi god 

dialog med grunneier -men grunnet de tunge kostnadene som nevnt over har ikke styret funnet 

det forsvarlig å akselerere denne saken. Formannen gir ordet til medlemmene som i likhet 

med styret finner det riktig å utrede muligheter og kostnader videre inneværende sesong -i et 

tempo og størrelsesorden som økonomien tillater. 

Styreformann påpeker nøye viktigheten av at vi holder bryggene ryddige -særlig etter endt 

sesong -samt at vi vet hvilke som benytter båtplassene til enhver tid. Han henviser til årets 

info-skriv samt nyopprettet skjema som skal benyttes dersom båtplassen lånes ut for et kortere 

tidsrom. Ved spørsmål til medlemmene fant ingen de nye ‘innstrammingene’ vanskelige å 

forstå og det rådet enighet om at det er bra at styret tar tak i saker som vedrører orden og 

sikkerhet. Bjarne Jacobsen med flere ønsket reaksjon fra styret dersom ulovlige forhold ble 

avdekket.  
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8 Valg 

Formann:  Sven-Ulf Thorbjørnsen Gjenvalgt   

Viseformann:  Kjetil Eriksen   1 år (S G var ikke på valg; kontinuitet)   

Kasserer:  Ragnar Fredrik Johansen Gjenvalgt 

Sekretær:  Kåre Nilsen   1 år    

Styremedlem:  Jon Engsmyr   Ny – 2 år 

Styremedlem:  Eivind Paulsen  1 år 

Styremedlem:  Ronny Haugen  Gjenvalgt  

 

Revisorer:  Tore Løkkeberg  Gjenvalgt 

Rolf Hagstrøm  1 år  

Valgkomite:  Tor Wilhelmsen  Gjenvalgt  

Terje Johansen  Ny - 2 år 

   Per Arne Haglund  Gjenvalgt  

 

9 Avslutning 

Styreformann Sven-Ulf Thorbjørnsen takket forsamlingen for fremmøte. 

 

Ragnar Fredrik Johansen 

Referent 

 

 

 

____________________________________                _____________________________ 

   Erik Nordby                                                                 Vidar Strøm           

 


