Gyssestad Båtforening

Referat fra årsmøtet 12.mars 2009

Møtet ble avholdt på Valler videregående skole fra kl.18:30 til kl.20:30.
Alle fra sittende styre tilstede.
Antall fremmøtte stemmeberettigede: 39 pluss 1 fullmakt.
Styrets formann John Giæver ønsket velkommen og åpnet møtet.

1 Innkalling godkjent.

2 Valgt til møteleder: John Giæver
Referent: Jonny Sandlund
Til å underskrive protokollen: David Lovett og Tony Engebraaten.

3 Dagsorden godkjent.

4 Årsberetning.
Formann Giæver takket spesielt Ola Bjanes for hans innsats i havna på egen fritid da Ola’s navn
dessverre var uteglemt under pkt.3 i årsberetningen.
Under pkt.8 i årsberetningen ble det spørsmål fra salen om det blir låsbare porter på alle
bryggene.
Formann Giæver svarte at dette er et økonomisk spørsmål og Helge Torjuul‐Sørensen supplerte
med å si at styret har dette på dagsorden.

Det ble spurt fra salen om det er spesielle båter som er utsatt for tyverier.
Svar fra styret: Det er ikke mye tyverier i havna, men når dette skjer, er det små, raske båter
som er utsatt.Dette gjelder også tyveri av utstyr fra båter. Styret redegjorde også for montering
av flere overvåkningskameraer.

Under pkt. 9 ble det noe diskusjon ang. mindre plass for båter som ligger fortøyd med
akterenden inn p.g.a. større ”trekanter” på uteriggerne.
Styret svarte at det ikke er aktuelt å gjøre disse mindre da konstruksjonen er som den er.
Styret leste opp § 5 avsnitt 3 på spørsmål fra salen ang.båtens tillatte lengde i havna.
Det ble konkludert med at spørsmålet om båtlengder og evt. forandringer på nye brygger må tas
opp på et senere årsmøte.
Etter dette ordskiftet ble Årsberetningen enstemmig godkjent.

5 Regnskap
Styret v. John Giæver leste opp overskriftene i regnskapets delpunkter og ba om kommentarer.
Spørsmål fra salen: Er det synligjort inngang av tilleggsprisene pr. bryggemeter for nye brygger?
Helge Torjuul‐Sørensen henviste til tilgang/avgang i regnskapet.Han opplyste også at det er
tilført flere plasser for salg, og redegjorde også for muligheten til å selge flere plasser etter
evt.mudring.
Fra salen: Hvorfor årsresultet på minus kr.376360?
Svar:Dette er p.g.a.ekstra avskrivninger. Ref. note 2 i regnskapet.
Det ble også herunder kommentert fra salen savn av revisors rapport til årsmøtet i 2008.
Svar: Den foreligger her på møteleders talerstol .
Fra salen: Er bankgarantien på innskudd inntil 2 mill. innskudd vurdert?
Svar: Dette er av styret vurdert til å være av så kortvarig karakter, men vil vurderes fortløpende.
Fra salen: Hvorfor kortsiktig gjeld på kr.92460?

Svar:Dette var gjeld til Telebryggen som ble betalt tilbake i Jan.‐09
Spørsmål fra salen til note 3 i regnskapet: Hva med utestående fordringer?
Svar: Disse blir fulgt opp.
Fra salen: Note som viser endring i egenkapital?
Svar: Dette sjekkes av styret.
Fra salen: Hva er lengden på foreningens leieavtale med kommunen?
Svar: Den har en varighet på 10 år, og skal fornyes i 2013 for nye 10 år.
Styret v. Helge snakket litt om kyststien som havna må tilrettelegge for.
I den forbindelse ble det spurt fra salen om det blir ny innkjørsel.
Helge svarte at veivesenet skal bekoste ny innkjørsel til havna i år 2010+.
Regnskapet enstemmig godkjent etter dette ordskiftet.

6 Innkomne forslag:
6.1 Salg av bryggeandeler.
Helge Torjuul‐Sørensen redegjorde, supplert av John Giæver.
Fra salen: Er E‐brygga nå nærmere betongbrygga?
Svar: Det er nøyaktig samme avstand nå som før.
Fra salen: Hvem har ansvaret for farledsbøyene i ”renne”?
Svar: Det er havnevesenet i kommunen.
Fra salen: Kan de salgbare plassene deles opp?
Svar: Her har det vært mye diskusjon over lang tid. Styret mener at det vil være meget vanskelig
å gjøre dette.
Fra salen: Hvordan foregår budrunden?
Svar: Skriftlig.

Det ble etter dette litt diskusjon ang.oppdeling av plasser, flytting av uteriggere , sammenslåing
av plasser, flytting av båter o.s.v.

Svar: Styret mener at havnens beskaffenhet er av en slik karakter at det ikke er noe å gå på
innover mot land, og dermed ikke mulig å utvide plassene m. for eksempel 50 cm. Da må alle
uteriggere flyttes innover og de innerste båtene vil bli liggende ”på land”. Dessuten vil båtens
bredde begrenses av lengden på tillatte båtlengde i havna. Når det gjelder ”tvangsflytting ” av
båter til andre plasser er dette ikke hensiktsmessig da det vil skape problemer senere.
Forslag 6.1 ble enstemmig vedtatt

Forslag 6.2.
Helge Torjuul‐Sørensen redegjorde for forslaget samt forklarte litt om planene for mudring,
spunting o.s.v.
Fra salen: Hva med jolleplasser?
Svar:De som ikke er registrert forsvinner.
Hva med mudring ved H‐brygga.
Svar:Dette er det foreløpig ikke tatt stilling til. Da må det evt. spuntes ned til en dybde på inntil
20 meter.
Forslag 6.2 ble enstemmig vedtatt.

Forslag 6.3.
Helge Torjuul‐Sørensen og John Giæver redegjorde for forslaget.
Fra salen: Er det vurdert å kreve registrering av alle båtene i havna?
Svar:Dette anser styret som ikke praktisk mulig.
Fra salen: Er det vurdert å kreve merke til å ha på/ i bilen?
Svar: Kan ikke kreves da området er offentlig og dermed skal kunne benyttes av alle.
Fra salen:Blir det bom i ny innkjørsel?

Svar: Bom kan settes opp, men innkjørsel kan ikke stenges.
Forslag 6.3 ble enstemmig vedtatt.

Forslag 6.4.
John Giæver redegjorde for forslaget.
Det ble fra salen påpekt at 1.mai er en sen dato for disponering av plassen. Møtet var enige om
at plassen disponeres”fra isen går”
Forslag 6.4. ble enstemmig vedtatt.

7.Prisliste.
Denne ble godkjent med tilleggsavgift kr.500 (nr.25 i lista) som følge av vedtatt forslag 6.4.
Ellers ingen forandringer i denne.

8 Budsjett: Enstemmig vedtatt
Styret tar til etterretning at budsjettet for 2008 burde vært med for sammenligning.

9 Valg: Valgkomiteens forslag til ny styresammensetning enstemmig vedtatt.
Formann :

John Giæver

Styremedlemmer: Helge Torjuul‐Sørensen
Vidar Skollerud
Tommy Martinsen
Tony Engebraaten
Varamedlemmer: Trude Tokerud
Per Billington

Styrets forslag til ny valgkomite enstemmig vedtatt.
Valgkomite:

Bjørn Martinsen
Jonny Sandlund
Pål Eriksen

Som representant til FBB fortsetter John Giæver .

På tampen ble det fra salen gjort oppmerksom på bøyd uterigger i boblehavna.
Svar: Dette er kjent av styret fra før, og er referert i styremøteprotokoll nr.1108.
Skaden er foreningens ansvar, men båteier som disponerer denne boblehavnplassen har
insistert på å betale reparasjonen.

10 Videre planer.
Disse ble ikke lest opp da de var vedlagt som eget skriv til møteinnkallingen.

Formann John Giæver takket for frammøtet og hevet møtet kl.20:25.

David Lovett
Sign.

Tony Engebraaten
Sign.

