
Tenvik Batforening 

Referat fra arsmC/Ste torsdag 2. april 2009, Brattas skole 

Sak 2009·1	 Konstituering 
Trond Kosberg ble valgt til rn0teleder 
Anders Gundersen ble valgt til referent 
Lars Aasberg og Bjlllrnar $0rensen ble valgt til aundertegne protokollen 

Sak 2009-2	 Godkjennfnger 
Det rn0tte 18 stemmeberettigede. Ingen m0tte med fullmakt 
Ingen bemerkninger til innkallingen 
Ingen innkomne forslag, sakslisten godkjent 

Sak 2009-3	 A,rsberetning og regnskap for 2008 

Kasserer orienterte om arsberetning, regnskap og revisors beretni"g 
Enstemmig godkjent 

Sak 2009-4	 BudsJett, herunder satser og betalingsbetingelser 
Kasserer la frem forslag til budsjett, satser og betalingsbetingelser. 

Det fremkom forslag om a fbke arskontingenten fra budsjettforslaget som sa slik ut:
 
Batplass stfbrrelse inntil 2,5m: 2462,·
 
Batplass stfbrrelse Inntil3,Om: 3 079,·
 
Batplass st0rrelse inntil 3,5m: 3662,·
 

- Til nytt forslag avrundet til naermeste hundre, silk:
 
Batplass st0rrefse inntil 2,5m: 2500,

Batplass st0rrelse inntil 3,Om: 3 100,·
 
Batplass st0rrelse inntil 3,5m: 3 700,·
 

Det nye forslaget ble vedtatt med 16 mot 2 stemmer. 

Det 0vrige budsjettet med satser og betalingsbetingelser ble enstemmig vedtatt 

Sak 2009-5 Valg 
Fllilgende ble valgt: 
Nestleder Tore Olsen 
Kasserer Tor Ivar Kolpus 
Sekretcer Anders Gundersen 
$tyremedlem Erik SchOller 
Styremedlem Roar Mathisen 

valgt for 2 ar 
valgt for 3 ar 
va Igt for 1 ar 
valgt for 3 ar 
valgt for 2 ar 

Revisor Terje Hansen valgt for 1 ar 

Ikke pa valg I ~r: 

Leder Rune Pettersen 
Varamedl. Asne Rul 
Varamedl. Bj0rnar S0rensen 

sitter til 2010 
sitter til 2010 
sitter til 2010 
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BMoreningens apellutvalg; 
Gaute Amundsen	 sitter til 2011 
Trond Kosberg	 sitter til 2011 
Rune Skar	 sitter til 2011 

Valgkomite;
 
Asne Rui sitter til 2011
 
Sissel Mathisen sitter til 2010
 
Stein Sanne sitter til 2010
 

Sak 2009-6 Vldere utvikling av batforeningen 
a) Det fremkom noen forslag om alternative breddevarianter pa batplassene. 

Forslagsstillerne 0nsket ikke avstemming pa dette, men arsm0tet kom i fellesskap 
frem til at det ikke legges opp til noen justering i denne omgang. Det ble ogsa 
presisert fra leder at lngen blir flyttet fra sin plass mot sin vilje. 

b)	 Videre ble bobleanlegg eller str0mpropell diskutert. Det ble ikke fattet ncen 
endelig beslutning i dette sp0rsmalet. Det ble imidlertid apnet for at dersam far 
eksempel to bateiere vii ga sammen am en str0mpropetl er dette greit. 

c)	 Br0yting ned til havna ble ogsa et tema. Det var ikke interesse for at 
batforeningen skal bruke penger pa dette. Derimot anmodes de som benytter 
havna ag er basatt pa Veierland am ata dette OPP med kammunen. 

Sak 2009-7	 Vaktordning sommeren 2009 
Det ble lagt frem to forslag til realitetsbehandling: 

aj	 Det legges opp til at hver batplass-eierfar en vakt pr sesang sammen med en 
annen batplass-eier (2 batplasseiere pa vakt). 

b)	 Det legges opp til at aile batplasser tildeles en vakt hver, og at denne ikke 
kombineres med annen batplass (1 bMplass-eier pa vakt). I forslaget Iigger 
implisitt at dersom batplass-eier 0nsker a ha med seg noen andre pa vakt, ma 
han/hun ordne dette pa eget initiativ. 

Forslag b ble vedtatt med 16 mot 2 stemmer. 

Det ble presisert at innholdet i dette dokumentet er abetrakte som batfareningens offisielle syn.
 

Arsm0tet hevet.
 

Anders Gundersen
 
referent 

Lars Aasberg	 Bj0rnar SlZlrensen 


