Gyssestad Båtforening

Referat fra årsmøtet 5 mars 2014
Møtet ble avholdt på Bjørnegård skole kl. 18.30
Styrets formann John Giæver ønsket velkommen og åpnet møtet.
Det var totalt fremmøtt 37 stemmeberettige inkludert fullmakter.
Deretter spør John om det er i orden at Daglig leder Thorgeir Hagen er tilstede på årsmøtet.
Det var ingen innsigelser mot dette.

1. Innkalling godkjent
2. Valg av møteleder: John Giæver, styrets formann.
Som referent ble valgt: Harald Hansen
Til å undertegne protokollen: Willy Amundsen og Jan Tokerud

3. Dagsorden.
Under gjennomgang av dagsorden kommer det spørsmål fra salen vedrørende
vedlikehold og utbedringer. Thorgeir redegjør for status vedrørende ny innkjøring hvor
man venter på en avklaring fra Asker kommune som har signalisert et ekspropriasjon
av nødvendig areal til gang og sykkelvei.
Nytt spørsmål fra salen, blir dette ny permanent løsning. Svar; Ja dette blir ny
permanent innkjøring. Bærum Kommune har også båndlagt areal her for tilkomst til sitt
pumpehus. Hjemmelshaver til eiendommen prøver å trenere saken.
Deretter blir dagsorden godkjent.

4. Årsberetning.
Møteleder går raskt igjennom årsberetningen.

5. Regnskap.
Styremedlem Steinar Swanstrøm går grundig igjennom regnskapet punkt for punkt.
Spørsmål fra salen vedrørende momskompensasjonen. Svar; denne bortfaller mest
sannsynlig, men dette styres sentralt av KNBF
Har foreningen noen plasser til utleie? Nei, ingen.
Største avviket i regnskapet i forhold til budsjett ligger i andre driftskostnader, note 4.
Dette skyldes 3 poster; vedlikehold elektrisk utstyr opp fra 20.000,- til 99.365,vedlikehold uteareal opp fra 20.000,- til 196.741 og arrangementer opp fra 10.000,- til
111.632,- Det siste skyldes 75 års jubileet som ikke var budsjettert i det hele tatt.
På forrige årsmøte ble det godkjent bruk av kr. 600.000,- til utbedring og oppgradering
av el installasjoner på A og J bryggen. Grunnet springflo som forårsaket skader på
tilførselskabler og stolper i høst/vinter, må også disse nå byttes. Dette er meldt som
skade til vårt forsikringsselskap som har godkjent en erstatning på kr. 300.000,- takket
være god oppfølging fra Thorgeir Hagen. Nye stolper flyttes nå opp på gangveien for
å takle fremtidig springflo. Spørsmål fra salen, når kommer resten av anlegget på A og
J? Svar; det skal være på plass i løpet av mars måned. Nytt spørsmål; hva skyldes den
store overskridelsen på 75 års jubileet. Svar; dette var ikke tatt med i budsjettet, og

skyldes rett og slett en budsjettglipp. Kommentar fra salen, dette burde absolutt vært
tatt med i budsjettet slik at det kunne blitt kommentert i forkant. Styret tok kritikk på
dette og lovet å skjerpe seg. Negativt årsresultat skyldes i hovedsak disse 3
budsjettoverskridelser. Avskrivninger fremkommer i egen post.
Spørsmål fra salen; hvorfor er posten renhold så mye høyere? Svar; dette skyldes at et
firma nå er kontrahert til denne oppgaven som tidligere ble utført av lønnet vaskehjelp.
På posten kontorrekvisita blir det kommentert fra Thorgeir at denne kan tas ned en god
del hvis man går over til elektroniske utsendelser
Det stemmes over regnskapet: Enstemmig godkjent.
Revisors beretning: Enstemmig Godkjent.

6. Innkomne forslag.
Det var innkommet et forslag fra andelseier om å få tilgang til flere brygger. Det har
vært et tilfelle hvor en person har falt i vannet fra en av bryggene og man kunne ikke
komme til unnsetning grunnet ikke tilgang til angjeldende brygge.
Fra styret ble det informert om at dette har vært tatt opp tidligere, og da ble
konkusjonen at de som har et reelt behov vil få tilgang til flere brygger ved
henvendelse til havnekontoret som ordner dette. Det ligger en begrensning i det at
systemet ikke tillater mer enn 4 tilganger pr brikke. Ved behov utover dette må det
utstedes flere brikker.
Det stemmes: Enstemmig vedtatt

7. Budsjett.
Budsjettet ble gjennomgått og opplest og satt til avstemning; enstemmig vedtatt.

8. Valg.
Valgkomiteens forslag til nytt styre enstemmig vedtatt ved akklamasjon.
Formann:
Harald Hansen Ny
Styremedlemmer:
Steinar Swanstrøm.
Ann-Charlott Kraugerud.
Bjørn Peter Torgersen Gjenvalgt
Arnstein Heldal. Ny
Varamedlemmer:
Trude Tokerud
Jan Kristiansen. Ny
Representant FBB: Harald Hansen
Revisor: Kyrre Knudsen Valgt ved akklamasjon.

Sittende valgkommite ble enstemmig gjenvalgt
Valgkommite: Willy Amundsen
Vidar Skollerud
Tommy Martinsen

9. Videre planer.
Thorgeir redegjorde litt om videre planer.
Arbeidene med reparasjon av skadene etter springflo er godt i gang, og vil være ferdig
i god tid til sesongåpning.
Videre arbeides det med nabo mot nord som har søkt om forskjellige tiltak, blant annet
ny brygge ut fra båthuset. Det er litt uklart hva som inngår i vårt leieareal, så FBB er
på saken for å avklare mot kommunen.

Møtet ble hevet kl 19.30

Jan Tokerud
Sign.

Willy Amundsen.
Sign.

