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Referat
Årsmøtet 2019 i Visnes Båtforening

Årsmøtet ble avholdt mandag 2s. f,'ebruar z0l9 kI. 1g:00 i ktubbhuset

1. Konstituering
Åpning av møtetved leder Otto Østensen. Det var møttfrem 14 medlemmer, alle
godkjent som stemmeberettiget. Innkalling til arsmøtet ble godkjent. Dagsorden ble
godkjent. Sakslisten ble godkjent. Ame J Bråthen ble valgt iil møel.d..]Jun Opsahl
ble valgt som referent og Håkon Bless valgt til å underskrive referatet sammen med
Leder.

i. .årslersåclim*
Årsmeldingen ble behandlet av Kasserer og årsmeldingen ble deretter enstemmig
godkjent.
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Kasserer presentede regnskapet. Fremlagt regnskap ble enstemmig godkjent.
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Ingen mottatte forslag fra medlemmer.
Båtforeningens styre hadde lagt fram I forslag for årsmøtet.

Forslag I fra styret ble vedtatt med tilstrekkelig flertall
1. Vedtak 1: Styret foreslår og Legge til setting på Plass og utleiereglement g.2.11

Havneavgift skal opp§øres år for år, men kan i enkelte tilfeller verltatt av styret
over./'øres til neste ar om det er større jobher som et mecllem skal utføre, og har rele
kvalifikasioner /br å utføre. Maks overføringer er 2 år Og aktuelli antalllimer skal
brukes påiobb, ved/br.få timer skal restenfaktureres, elirJbr mange timer over 2 år
blir dugnad.
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- medlemskontingent
- administrasjons
- purregebvr
- havneavgift/timesats arbeid for havneavgift
- innlån ved tildeling av fast plass flytebrygge
- innlån ved tildeling av fast plass indrehavn
- i0 meter gangbar uteligger
- 7 meter gangbar uteligger

kr. 1500
kr. 100
k. 70
kr.4000/500
kr. 6000 p/løpemeter
kr.4000 plløpemeter
k.3000
kr.2000
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- 10 rneter bom kr. 1500- Tmeterbom kr. 1000
- utleiepriser Leie-oppl.på land, medl.pr mnd (vinteroppl.gratis) 200 1500 ar 2.
- Båt nr 2, pr. mnd kr. 50
- Leie opplag på land, ikke medlem pr. mnd kr. 250
- Leie båtpl.på sjø-(medl. uten fast plass ) pr. mnd kr. 250
- Båt nr 2 pr. mnd kr. Z5O
- Leie båtplass på sjø, ikke medl. pr. mnd kr. 400
- nedskriving av medlemsinnskudd: r0o/o av opprinnelig innskudd
- Slipping - opptak og utsett medlem kr. 200
- Døgnpris slipping kr. 100
- Slipping, ikke medlem Dobbel pris av medlem
- honorar til kasserer jf. vedtektene § 3.4 k. 4000
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Framlagt budsjett for 2019 ble presentert og godkjent Handlingsplanen for 2019
(aktivitetslisten) ble godkjent.

Valgkomit6 valgt for ett år:
Toralf Utvik
Egil Vihovde
Hilbert Hansen

Det ble diskutert om medlemmer for Havnekomiteen noen på årsmøte blir med og
noen andre skal få ffirespørsmåI om og bli med- Disse er foieslått for Havnekomite.
Indre Havn:
veit wedtstein, Jaber Alduri, Håkon Bless og John Eivin Bless.
Flytebrygger:
vidar Lande, otto Østensen, Nils Richard olsen og Arne H Anfinsen

Ble også diskutert om nytt klubbhus. støpe plate og bygge nytt, ikke bruke gamle
brakker og mye vedlikehold. Øke inntaks sikringer og'mlrgt kabler til klub6hus og
slipp. Vann og avløp i klubbhus. Snakket også litt om prioritering av dugnads arbeid,
og gjennomfwingav denne. Dugnad starteropp lørda§O9 Mars [r.ro. o;g så torsdager
fral4 mars. snakket liu om dykking og sjekk av tortøy*ngflytebrygger.
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Verv Nawt Periode
Leder Otto Østensen
Nestleder Nils Richard Olsen for et årV
Sekretær Jan Opsahl Yalglfor 2 ix
Kasserer Arne Jostein Bråthen

Vidar Lande for 2 ånV
Varamedlem for 1 årV
Revisor Jarle Haaland Yalgt for 2 år

Referent/ Leder. Medlem
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Styremedlem

Per Steffen Hinderaker


