Tenvik båtforening
Saksliste for årsmøte i Tenvik båtforening
Tømmerholt idrettshus torsdag 12. april 2018 kl. 19:00
Sak 2018-1 Konstituering
Valg av møteleder
Valg av referent
Valg av to personer til å undertegne protokollen
Sak 2018-2 Godkjenninger
Godkjenning av stemmeberettigede og fullmakter (vedr. fullmakter; skjema
finnes på www.tenvikbrygge.no, maksimum to fullmakter pr. frammøtt medlem,
ref. vedtekter).
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av saksliste
Sak 2018-3 Årsrapport og regnskap for 2017
Styret informerer om aktiviteten i 2017
Regnskap for 2017
Revisors beretning
Godkjenning av årsrapport og regnskap for 2017
Sak 2018-4 Satser og budsjett
Styret legger fram forslag til satser for 2018 (se vedlegg)
Godkjenning av satser for 2018
Styret legger fram forslag til budsjett for 2018
Godkjenning av budsjett for 2018
Sak 2018-5 Valg
Disse vervene er på valg:
Leder: Jan Tore Olsen
Nestleder: Bjørn Ivar Nilsen
Kasserer: Tor Ivar Kolpus
Styremedlem: John Einar Enger
Varamedlem: Bjørnar Sørensen
Revisor: Terje Hansen
Apellutvalgsmedlem: Trond Kosberg
Apellutvalgsmedlem: Rune Skar
Valgkomitèmedlem: Alf Ranheim
Valgkomitèmedlem: Bjørn Kaltvedt
Disse er ikke på valg:
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Sekretær: Anders Gundersen
Styremedlem: Bjørn Kaltvedt
Varamedlem: Sissel Mathisen
Apellutvalgsmedlem: Gaute Amundsen
Valgkomitèmedlem: Knut Vetvik
Alle disse ble valgt i 2017 for to år
Valgkomitèen fremmer innstilling til kandidater og valg
Sak 2018-6 Endring av vedtekter
Som følge av kommunesammenslåingen foreslår styret at båtforeningens
vedtekter endres slik:
Navnet Nøtterøy endres til Færder.
Gjelder §1, §2, §3, §11 og §13
Som følge av at det er inngått ny avtale med Nøtterøy/Færder kommune foreslår
styret at båtforeningens vedtekter endres slik:
Endret §11 (utdrag):
Medlemmet er kjent med båtforeningens tidsbegrensede avtale med Færder, og
vurderer selv sitt behov for å gjøre seg kjent med avtalen.
Som følge av endringer i norsk personvernlovgivning anbefaler KNBF sine
medlemmer å innta en personvernerklæring i sine vedtekter. Styret foreslår
derfor at båtforeningens vedtekter endres slik:
Ny §12:
Personvern
Foreningen registrerer følgende personopplysninger om sine medlemmer; navn,
fødsels- og personnummer, adresse, telefonnummer, e-post-adresse og
spesifikasjoner av båtplass.
Foreningen kan dele alle ovennevnte personopplysningene med Færder
kommune i forbindelse med medlemsadministrasjon. Dette inkluderer
Foreningens anledning til å be kommunen bekrefte medlemmers registrerte
bosted i Færder kommune.
Foreningen kan dele navn, adresse, telefonnummer og e-post-adresse med
Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) slik at disse opplysningene kan registreres i
deres havneadministrasjonssystem og deres medlemssystem. Systemene
benyttes til utsendelse av informasjon, både internt fra KNBF og i form av blader,
tidsskrifter og informasjon om medlemsfordeler utsendt fra KNBF’s
samarbeidspartnere.
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Personopplysninger slettes senest 5 år etter tidspunktet for siste anvendelse.
Forutsatt ny §12 så endres nummereringen av resterende vedtekter.
Sak 2018-7 Innkomne forslag
Forslag må være styret i hende senest 5. april 2018.
Sakspapirer er publisert på www.tenvikbrygge.no. Dersom du ikke har tilgang til
internett kan papirkopier fås hos sekretær Anders Gundersen.

=== ooo ===

Etter årsmøtet vil det bli informert om aktuelle saker:
•
•
•

Avtale med kommunen (inngått i juni 2017)
Hvilken størrelse skal vi i framtida ha på plassene i bryggeanlegget?
Dugnader 2018
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Satser og betalingsbetingelser 2018
Forslag til årsmøtet 12.04.2018

Innskudd:
Kr 12.000,- (2017: 12.000,-). 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 bredde inntil 2,5 m: kr 3.690,- (2017: kr 3.600,-)
Båtplass bredde inntil 3,0 m: kr 4.305,- (2017: kr 4.200,-)
Båtplass bredde inntil 3,5 m: kr 5.125,- (2017: kr 5.000,-)
Behandlingsgebyrer:
Førstegangs søknad om båtplass og medlemskap: kr 400,- (2017: 400,-). Faktureres,
forfall pr. 15 dager. Ansiennitetsdato = dato for mottatt søknad forutsatt at faktura
betales til forfall.
Søknad om bytte av båtplass: kr 200,- (2017: 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,- (2017: 500,-).
Gebyr for ikke å møte på dugnad: kr 500, (2017: 500,-)..
Forutsetter at det forhåndsannonseres minimum tre alternative dugnadsdatoer i
løpet av båtsesongen.
Nøkkel (systemnøkkel, ny type):
Første gang: kr 150,- (2017: 150,-). Ved senere tap av nøkkel: kr 300,- (2017: 300,-).
Faktureres med forfall pr. 15 dager.
Kreditering i forbindelse med framleie:
Framleie skal skje via båtforeningen. Forutsatt at båtforeningen finner leietaker, så
mottar medlem/leietaker kreditnota så snart midlertidig leietaker har betalt sin
leie. Medlem som ønsker framleie må uansett betale årskontingent kr 500,- (2017:
500,-).

