Gyssestad Båtforening

Referat fra årsmøtet 16.mars 2011

Møtet ble avholdt på Valler videregående skole fra kl.18:30 til kl.20:30.
Antall fremmøtte stemmeberettigede: 35, samt 1 med 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: Arnstein Heldal og Jan Tokerud.
3 Dagsorden godkjent.
4 Årsberetning.
Det ble en del spørsmål og ordveksling under dette punktet.
Fra salen: Hvorfor er ikke kjøp av ny truck tatt opp som sak på årsmøtet?
Styret ved John Giæver redegjorde for styrets vedtak om dette kjøpet. I hovedsak er årsaken at
den gamle trucken ikke er godkjent med dagens løftearmer. Dette har også forsikringsmessige
konsekvenser. Den gamle har en del servicekostnader for klargjøring til vårens utsetting, og blir
dermed forholdsmessig dyr i drift.
Tidspress for levering av ny truck før utsetting starter i år, gjorde at man ikke hadde tid til å
vente med bestilling. Det måtte evt. leies inn truck/kran som ville bli svært dyrt.
Den nye trucken kan løfte litt bredere og tyngre båter (ca.11 tonn i forhold til dagens 9,5), og
har dessuten fjernstyring på løftetårn. Av 3 tilbydere ble Kalmar valgt. Den gamle er solgt for
230000.
Årsmøtet bifalt kjøpet.

Fra salen: En var ikke fornøyd med beskjed om å vente med løft av båten sin som hadde fått
lekkasje. Denne saken har vært tatt opp i styret, og de vil unngå slike situasjoner i fremtiden.
Båter med lekkasje skal så sant det er mulig få hjelp.
Fra salen: Hva med leieavtalen med Bærum kommune?
Styret opplyste om at den skal reforhandles 2012-2013. Det starter neste år, og leien
indeksreguleres hvert 10.ende år.
Fra salen: Det ble påpekt at plassen i havna ikke kan reguleres med bom/nøkkelkort i flg.
kommunen. Dette kom opp i forbindelse med styrets ønske om å flytte inn/utkjøring mot vest.
Styret undersøker dette.
Fra salen: “Applaus til styret for alt utført arbeid”.
Fra salen: Hva med etterimpregnering av treverk i nye brygger?
Styret: Saltvannsbestandig impregnering er brukt og blir neppe nødvendig i overskuelig fremtid.
Fra salen: Da “jollestokken” er borte, er det ønskelig å legge jolla et sted vekk fra brygga når vi
er “ute”.
Styret sjekker muligeter.
Fra salen: Hva er prisen for porter på alle bryggene?
Styret opplyste at det ville ligge i området 600000 kr.
Det ble også uttrykt ønske fra flere om tilgang til alle bryggene dersom porter med kortleser ble
montert.
Fra salen ble det en del spørsmål ang. “bobla” på J-brygga som har hatt problemer i vinter, samt
“beredskap” og forsikring.
Formann Giæver forklarte at p.g.a. minusgrader i sjøen frøs kondensen i bobleslangene og tettet
lufthullene. Dette skjedde når “bobla” gikk kontinuerlig. Ved intervallkjøring skjer ikke dette.
Han opplyste også at foreningen har forsikring for hendelser i boblehavna. Giæver oppfordret
også til jevnlig sjekk av båten om vinteren.
På ønske fra salen om flere strømuttak på land svarte styret at dette er et
innvesteringsspørsmål. Styret oppfordret om å gi beskjed ved feil på strømuttak o.s.v.
Årsberetningen enstemmig godkjent.

5 Regnskap

Styret v. Vidar Skollerud henviste til vedlagte regnskap i årsmøteinnkallingen, og ba om
kommentarer.
Spørsmål fra salen: Hvor finnes beløpet for salg av nye plasser.
Styret: Det er innbakt i balansen under “Egenkapital”, dermed økning i verdien. Styret
innrømmet at det kunne vært forklart ved note i regnskapet.
Vidar nevnte også noen poster hvor utgiftene var betydelig over budsjett.
Forhenværende styremedlem Helge Torjuul-Sørensen forklarte at etter redegjørelsen for videre
arbeid gitt på forrige årsmøte, ble styret gitt fullmakt til å fortsette dette. Budsjettet ble derfor
ikke i samsvar med totalpris .
Regnskapet enstemmig godkjent.

6 Innkomne forslag:
6.1 Representanter for styret redegjorde for forslaget.
Her ble det en del diskusjon da enkelte mente at ordlyden og forslaget virket “firkantet”.
Det ble konkludert med at ved god dialog mellom båteiere og havnens styre/ansatte vil dette gå
bra.
Forslag 6.1 ble vedtatt mot 6 stemmer.

Forslag 6.2.
Forslag 6.2 ble enstemmig vedtatt. Med endring av teksten i setning 2. “ Uten annen avtale
dobles gebyret……….”

7.Prisliste.
Prislista enstemmig godkjent.

8 Budsjett:
John Giæver og Vidar Skollerud redegjorde for spørsmål fra salen ang. punktene
Rentekostnader/Renteinntekter.
Budsjett enstemmig vedtatt.

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

John Giæver

Styremedlemmer: Vidar Skollerud

Gjenvalgt for 2 nye år.

Tommy Martinsen Gjenvalgt for 2 nye år.
Willy N. Amundsen
Harald Hansen
Varamedlemmer: Trude Tokerud

Gjenvalgt for 2 nye år.

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 .

Revisor Kyrre Knudsen ble enstemmig Gjenvalgt.

10 Videre planer.
John Giæver redegjorde for videre planer , spesielt ang. ferdigstillelse av området vestover i
havna.

Formann John Giæver takket for frammøtet og hevet møtet kl.20:35.

Arnstein Heldal
Sign.

Jan Tokerud
Sign.

