Gyssestad Båtforening

Referat fra årsmøtet 18.mars 2010

Møtet ble avholdt på Valler videregående skole fra kl.18:30 til kl.20:30.
Fra sittende styre 2 forfall. En p.g.a.arbeid, og en p.g.a.sykdom.
Antall fremmøtte stemmeberettigede: 32.
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: Ola Bjanes og Jan Tokerud.
3 Dagsorden godkjent.
4 Årsberetning.
Styremedlem Helge Torjuul‐Sørensen redegjorde for punktene i denne. Under punkt 3 ”drift av
havnen” ble det fremhevet den store innsatsen fra styremedlemmer, idealister, ansvarlig for
kontordrift, teknisk drift og festkomite.
Spørsmål fra salen vedrørende pkt.8: Har foreningen hatt nytte av videoovevåkingen?
John Giæver opplyste at det er oppdaget og løst 2 tyveritilfeller takket være denne
overvåkingen. På spørsmål fra salen om opptakene var i ”real time”,svarte John at de tas opp på
disc og må gjennomgås i ettertid. Han oppfordret samtidig til at alle båteiere tar ansvar for
sikring av eget utstyr/båter.
Styret oppfordret gjennom årsberetningen sterkt til å ta i bruk boblehavn som vinteropplag.
Årsberetningen enstemmig godkjent.

5 Regnskap

Styret v. John Giæver henviste til vedlagte regnskap i årsmøteinnkallingen, (revisors beretning
ble delt ut ved frammøte), og ba om kommentarer.
Spørsmål fra salen: Hva er årsaken til at årsresultatet har gått fra minus i 2008 til pluss i 2009?
John: Årsaken er salg av bryggeplasser.
Fra salen: Hvor mye ble det solgt bryggeplasser for i 2008 og 2009?
Styret: Henholdsvis ca.720000 og ca. 1,3 mill. kr.
Fra salen: Hva var mudderkostnadene?
Helge: Ca. 1,3 mill. kr.
Fra styret ble det også redegjort for note 3 i balanseregnskapet: Fordringer på medlemmer er
pr.d.d. ca. 50000 kr. Denne nedgangen skyldes i hovedsak at det er valgt å ta i bruk inkasso etter
vanlige regler.
Regnskapet enstemmig godkjent.

6 Innkomne forslag:
6.1 Salg av bryggeandeler.
Representanter for styret redegjorde for forslaget.
Det ble fremhevet at hvis de foreslåtte plasser blir solgt tas det inn kapital tilsvarende det
dobbelte av kostnadene for mudring. På spørsmål fra salen ble det svart at absolutt minste
dybde for disse plassene vil være 1,5 m.
Fra salen: Spesifikt spørsmål ang. plass C58 hvor andelseier har andelsbrev på 1m.
Her ble det en liten diskusjon mellom andelseier og styret hvor konklusjonen ble at dette tas
opp direkte med styret ved en senere anledning.
Fra salen: Vil det gro igjen om noen år etter mudring?
John: Nei.

Fra salen: Hvordan foregår salget?
Helge: Ved utrop på stedet.
Fra salen: Hva med å få kjøpt en halv bryggemeter til?
Styret: Dette er et gjengangerspørsmål som har vært oppe til diskusjon over flere år, og det er
”vedtatt politikk” at dette ikke er praktisk gjennomførbart. Derimot kan 2 andelseiere som har
plass ved siden av hverandre bli enige om en slik ”handel”. Dette innbærer at bare uteriggeren
mellom disse 2 kan flyttes.
Fra salen: Kan man kun eie 2 plasser?
Styret: Ja, …men kona kan jo også eie 2 plasser.
Forslag 6.1 ble enstemmig vedtatt

Forslag 6.2.
Helge Torjuul‐Sørensen redegjorde og begrunnet forslaget. John Giæver supplerte med
forklaring av skriv ang. framleie.
Fra salen: Hva med framleie utover 2 år?
Styret: Det er anledning til å søke styret om framleie for ytterligere 2 nye år.
Forslag 6.2 ble enstemmig vedtatt.

Forslag 6.3.
Helge Torjuul‐Sørensen redegjorde for forslaget.
Fra salen: Er det mulig å innføre kollektivt vakthold ved en senere anlednig?
Styret: Ja, men da må nytt vedtak gjøres av forsamlingen i et senere årsmøte.
Forslag 6.3 ble enstemmig vedtatt.

Forslag 6.4.
John Giæver og Helge Torjuul‐Sørensen redegjorde for forslaget.
Fra salen: Hva med å parkere en båthenger for en helg?
Styret: Det er primært ikke disse man er ute etter, men det presiseres at ALLE SKAL gi beskjed
om parkering av båthengere.
Forslag 6.4. ble enstemmig vedtatt.

7.Prisliste.
Helge Torjuul‐Sørensen startet med å meddele at pkt. 20 og 26 er nye. Ellers ingen endringer.
Pkt. 20: John Giæver foredro om strømforbruket i havna under vinteropplag. Det er
framkommet ved kontroll at mange bruker veldig mye mer strøm enn bestilt, …eller ikke bestilt.
Fra salen ble det uttrykt viktigheten av at dette ble strammet inn.
Fra salen: Blir det fakturert etter forbruk?
John: Pr. i dag er ikke dette mulig, og mange av båteierne er ikke kjent med forbruket på enkelte
ovner som som skyldes tildels mangelfulle opplysninger ved kjøp av disse.
Fra salen: Hvor lang er ”landstrømsesongen”?
Styret: Henviser til havnereglementet, men tidsrommet er fra 1. nov. til 1 mai.
Prislista enstemmig godkjent.

8 Budsjett:
Styret opplyste at mudring og salg av bryggeplasser ikke er lagt inn i budsjettet for 2010.
Budsjett enstemmig vedtatt

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

John Giæver

Styremedlemmer: Vidar Skollerud
Tommy Martinsen
Willy N. Amundsen
Harald Hansen
Varamedlemmer: Trude Tokerud
Arne Geir Hansen

Styrets forslag til ny valgkomite enstemmig vedtatt.
Valgkomite:

Helge Torjuul‐Sørensen
Jonny Sandlund
Pål Eriksen

Som representant til FBB fortsetter John Giæver .

Foreslått gjenvalg av revisor Trygve Langmyhr fikk motforslag, og valg av ny revisor Kyrre
Knutsen ble enstemmig vedtatt.

10 Videre planer.
John Giæver redegjorde for videre planer og gikk igjennom alle underpunktene.
Fra salen: Det ble spurt om det vil bli porter på alle bryggene. Dette var et utbredt ønske fra
salen generelt.
Styret: Dette har styret til vurdering.
På spørsmål fra salen ble det opplyst at den nye gangpromenaden ”Vestbredden” vil ha
byggestart fra J‐brygga og østover.
Fra salen: Hva med å sette opp bokstav ytterst på bryggene?
Svar: Det er bokstavskilt ytterst på bryggene.

Formann John Giæver takket for frammøtet og hevet møtet kl.20:15.

Ola Bjanes
Sign.

Jan Tokerud
Sign.

