
Referat fra Tenvik båtforenings årsmøte 3. april 2014 
Møtet ble holdt på Tømmerholt idrettshus klokken 19.00 
2014-1) Konstituering 
 Alf Ranheim ble valgt til møteleder 
 Anders Gundersen ble valgt til referent 
 Bjørnar Sørensen og Trond Kosberg ble valgt til å undertegne protokollen 
2014-2) Godkjenning av stemmeberettigede og fullmakter 
 Det møtte 10 stemmeberettigede. Ingen møtte med fullmakt. 
 Innkallingen ble godkjent 
 Sakslisten ble godkjent 
2014-3) Årsrapport og regnskap 

Orientering om aktiviteten i året som gikk ble godkjent.  
Regnskap med revisors beretning ble fremlagt og godkjent. Årsmøtet godkjenner at årets 
overskudd, kr 129 237,-  tilføres båtforeningens egenkapital 

2014-4) Satser og budsjett 
Årsmøtet vedtok følgende satser og betalingsbetingelser for 2014 
Innskudd: 
Kr 10.000,-. Blir fakturert sammen med beskjed om tildeling av båtplass. Forfall pr. 15 dager. 
Blir tilbakebetalt ved opphør av medlemskap, uten tillegg av renter eller annen regulering. 
Betales ut til medlemmet senest 30 dager etter opphør. 
Medlemskontingent: 
Blir fakturert årlig, umiddelbart etter årsmøtets beslutning om beløpets størrelse.  
Forfall pr. 15 dager. 
Båtplass størrelse inntil 2,5 m: kr 3.100,-  
Båtplass størrelse inntil 3,0 m: kr 3.700,-  
Båtplass størrelse inntil 3,5 m: kr 4.400,-  
Behandlingsgebyrer: 
Førstegangs søknad om båtplass og medlemskap: kr 400,-. Innbetales uoppfordret av søker, 
jfr. orientering gitt på båtforeningens søknadsblankett. 
Søknad om bytte av båtplass: kr 200,-. Blir fakturert sammen med beskjed om at søker har 
kommet på venteliste for bytte av plass. Forfall pr. 15 dager. 
Dugnad: 
Frikjøp fra dugnad: kr 500,-. 
Gebyr for ikke å møte på dugnad: kr 500,-.  
Forutsetter at det forhåndsannonseres minimum tre alternative dugnadsdatoer i løpet av 
båtsesongen. 
Båtvakt: 
Frikjøp fra vakt: kr 750,-. 
Gebyr for ikke å møte på vakt: kr 1.000,-. 
Frikjøp fra vakt kan betales direkte til vaktansvarlig. Alternativt gir vaktansvarlig beskjed til 
kasserer som sender faktura. Forfall pr. 15 dager. 
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Nøkkel (systemnøkkel, ny type) 
Førstegang: kr 150,-. Ved senere tap av nøkkel: kr 300,-. Faktureres med forfall pr. 15 dager. 
---------------------------- 
Budsjett 
Årsmøtet godkjente det fremlagte budsjettet 

2014-5) Valg 
Etter valg er det nye styret sammensatt slik: 
Leder:  Lars Aasberg (valgt for 2 år i 2013) 
Nestleder: Jan Tore Olsen (valgt for 2 år i 2014) 
Kasserer: Tor Ivar Kolpus (valgt for 2 år i 2014) 
Sekretær: Anders Gundersen (valgt for 2 år i 2013) 
Styremedlem: Bjørn Kaltvedt (valgt for 2 år i 2013) 
Styremedlem: John Einar Enger (valgt for 2 år i 2014) 
Varamedlem: Bjørnar Sørensen (valgt for 2 år i 2014) 
Varamedlem: Sissel Mathisen (valgt for 2 år i 2013) 
Revisor: Terje Hansen (valgt for 1 år i 2014) 
Appellutvalg: Gaute Amundsen (valgt for 2 år i 2013) 

Trond Kosberg (valgt for 2 år i 2014) 
  Rune Skar (valgt for 2 år i 2014) 
Valgkomite: Alf Ranheim (valgt for 2 år i 2014) 

Knut Vetvik (valgt for 2 år i 2013) 
Bjørn Kaltvedt (valgt for 2 år i 2014) 

   
2014-6) Innkommet forslag 1 - Vaktordning sommeren 2014  

Styret foreslår å gjennomføre vaktordning sommeren 2014 tilsvarende hva som har blitt 
gjennomført de seneste årene; Hvert medlem / hver leietaker tildeles èn vakt.  
Vedtatt enstemmig. 

2014-7) Innkommet forslag 2 - Dugnader sommeren 2014  
 Styret foreslår å gjennomføre dugnader tre ganger i løpet av sommeren 

26.04.2014 kl. 10:00-14:00 (sammen med velforeningen) 
14.06.2014 kl. 10:00-14:00  
20.09.2014 kl. 10:00-14:00.  

 Vedtatt enstemmig. 
2014-8) Innkommet forslag 3 - Medlemskap Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF)  

Styret foreslår at båtforeningen tegner kollektivt medlemskap i KNBF. Dette gir båtforeningen  
og dens medlemmer tilgang til alle medlemsfordeler i KNBF. Alle medlemmer med båtplass i  
foreningen blir registrert i medlemsregisteret. Båtforeningens kostnad er kr 6.000 pr. år. Dette 
anses som en prøveordning første året. Styret gir årsmøtet våren 2015 sin vurdering før det  
tas beslutning om videre medlemskap. For mer informasjon om KNBF; se www.knbf.no. 
Vedtatt enstemmig. 

Møtet hevet kl 19.34 
Bjørnar Sørensen      Trond Kosberg 

Anders Gundersen 
Referent 
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