Gyssestad Båtforening

Referat fra årsmøtet 14 mars 2012
Møtet ble avholdt på Valler videregående skole kl. 18.30
Styrets formann John Giæver ønsket velkommen og åpnet møtet.

1. Innkalling godkjent
2. Valg av møteleder: John Giæver
Som referent ble valgt: Harald Hansen
Til å undertegne protokollen: Randi Egelien og Maria Anne Evensen.

3. Dagsorden godkjent.
4. Årsberetning.
Møteleder leste raskt igjennom årsberetningen.
Spørsmål fra salen: Hva er instruksen til Securitas vekterne? De skal sjekke alle pirer
2 g. pr. natt.
Kan de sjekke plasser mot navnelister? Da må de i så fall ringe en i styret.
Kan lensepumper benyttes av nattevakt? Disse er innelåst.
Kommentar fra salen vedrørende øvrige forhold: J bryggen er ikke ferdig posisjonert
etter at den slet seg i julehelgen. I følge vedkommende andelseier som hadde pratet
med representant fra Telebryggen, så skulle denne flyttes ytterligere ca 3 m vestover.
Dette vil bli foretatt i løpet av våren.
Årsberetningen ble deretter enstemmig godkjent.

5. Regnskap.
Regnskapet ble opplest og gjennomgått.
Spørsmål fra salen: Hva skyldes det store avviket i driftsresultat i forhold til fjoråret?
Det skyldes momskompensasjonen, gevinst ved salg av truck samt lavere
lønnskostnader enn budsjettert.
Spørsmål: Hva dekkes av båtforeningens forsikring, dekker den alt, og hva med
synkende båter? Båter som synker er ikke dekket av vår forsikring. Kun skader
forårsaket av havnedriften dekkes av forsikringen.
Fra salen: hva med båtvelt slik som i julehelgen? Båtvelt dekkes som naturskade via
eiers forsikring. Skade på nabobåt dekkes av dennes forsikring.
Det ble noen diskusjoner rundt dette og avdekket en del uklarheter mht hva som
dekkes av eiers egen forsikring og båtforeningens forsikring. Det ble konkludert med
at dette bør sjekkes opp og redegjøres for ved neste årsmøte.
Spørsmål fra salen: Hva er årsaken til at bryggevedlikehold har øket så mye fra året
før? Det er gjort en del mindre utbedringer på bryggene, blant annet måtte mange
vannkraner skiftes etter at disse var frostsprengt som følge av dårlig kvalitet. Det ble
også nevnt fra styreleders side at denne hendelsen avdekket dårlige rutiner vedrørende
blåsing av rør etter stengning av vannet. Nye og bedre rutiner er innført.
Det ble deretter stemt over regnskapet som ble enstemmig vedtatt.

Revisors beretning: Godkjent.

6. Innkomne forslag.
Styreleder redegjorde for forslag 6.1 og det ble deretter stilt noen spørsmål fra salen:
Hvor gjør vi av oppsamlet avfall? Dette skal deponeres i miljøstasjonen. Hvor får man
plast til oppsamling av miljøavfall? Båtforeningen har mottatt en del plastfolie fra
stiftelsen Ren Marine og disse utlånes etter forespørsel. Plasten skal gjenbrukes. Hvor
skal man ringe hvis det er fullt på miljøstasjonen? Ring eller send melding til et av
styremedlemmene eller til truckfører.
Forslag 6.1 ble deretter enstemmig vedtatt.

7. Budsjett.
Denne posten startet med en replikk fra salen med forslag om at fjorårets budsjett og
regnskap burde stått oppført ved siden av.
Styrets formann orienterte om neste års budsjett og planer. I denne forbindelse ble det
nevnt at styret nå ønsker å ansette en person på deltid i kontor/driftsfunksjon for å
ivareta disse oppgavene da disse til nå hovedsakelig har blitt utført av styremedlemmer.
Dette tar for mye tid og kan ikke forventes utført av styrets medlemmer i fremtiden.
Kostnadene til dette er det ikke fullt ut tatt høyde for i budsjettet.
Budsjettet ble enstemmig godkjent.

8. Valg.
Valgkomiteens forslag til nytt styre enstemmig vedtatt ved akklamasjon
Formann John Giæver. Gjenvalgt for 2 nye år
Styremedlemmer: Vidar Skollerud
Tommy Martinsen
Bjørn Peter Torgersen Ny
Harald Hansen Gjenvalgt for 2 nye år
Varamedlemmer: Arnstein Heldal Ny
Trude Tokerud
Representant FBB: John Giæver Valgt ved akklamasjon
Revisor: Kyrre Knudsen Valgt ved akklamasjon.
Styrets forslag til ny valgkommite valgt ved akklamasjon
Ny valgkommite: Helge Torjuul-Sørensen.
Jonny Sandlund.
Willy N Amundsen.

9. Videre planer.
Styrets formann John Giæver redegjorde for videre planer: Noe mindre arbeid med
oppgradering og utbedring av det elektriske anlegget må utføres i løpet av
sommeren. Delvis pga pålegg etter tilsyn.
Det nye adgangssystemet med porter og magnetlåser er nå ferdig installert og vil bli
satt i drift i løpet av våren. 2 stk brikker blir utlevert til hver andelseier/plass. Disse
blir distribuert fra 1 mai og utleveres ved oppmøte.
Spørsmål fra salen: Tåler brikkene vann? Svar ja. Må brikke brukes begge veier?
Svar ja. Får man kun tilgang til egen brygge? De som kan godtgjøre behov vil få
tilgang til flere brygger. Toalettene får kodeleser. Rampe får magnetlås og styres

med kodebrikken. Blir det bom også på innkjøring? Dette er et vanskelig tema da
flere grunneiere må ha tilgang i tillegg til kommunale etater. Temaet har vært tatt
opp ved flere anledninger med kommunen, men ingen løsning er funnet. Det har
også vært drøftet muligheten av å flytte innkjøringen, men dette har også strandet
pga samme problem med mange aktører som skal godkjenne dette i tillegg til at dette
vil også involvere Asker kommune. Statens veivesen er også en aktør som må gi sin
tilslutning til ny innkjøring. Helge Torjuul-Sørensen redegjorde for tidligere
henvendelse og korrespondanse med Statens veivesen og fremmet forslag om å
gjenoppta dialogen med henvisning til hendelser med personskade som har inntruffet
ved eksisterende innkjøring som er meget farlig og uoversiktlig spesielt mht
syklister.
Nytt spørsmål fra salen: Kommer det webkamera? Dette er til vurdering i styret.
Fra salen: Er strømforbruket kontrollert og sjekket i vinter? Det er foretatt en del
målinger som medførte at 2 båteiere har fått pålegg. Forslag fra salen om at alle
kabler/støpsler påsettes merking. Svar: dette blir gjort i dag.

Møtet ble hevet kl 20.07

Randi Egelien
Sign.

Maria Anne Evensen
Sign.

