Protokoll Årsmøte 1.Mars 2019
Skjærviken båtforening
Vik selskapslokale
Fremmøtte: 28

Åpning:
Leder Henning Johansen ønsket velkommen.
Det var ingen bemerkninger til innkallingen

Valg av møtedirigent og 2 medlemmer til å undertegne protokoll:
Møtedirigent: Henning Johansen
Underskrive protokoll: Simon Andersen og Christer Nilsen

Årsberetning:
Årsberetningen ble gjennomgått av Jeanette, godkjent.

Regnskap:
Svein-Ivar Broks la fram og redegjorde for regnskapet. Inntekten er som i fjor, flere som ønsker plass.
Stormen gjorde at kosten ble høyere enn budsjett.
Regnskapet ble godkjent.

Budsjett:
Svein- Ivar informerte om budsjettet

Budsjettet ble godkjent
Planlagte aktiviteter:
Sanitæranlegg med tikobling
Ferdigstille skråning ved garasje

Valg:
Karl Johan Walberg gikk gjennom valg, alle forespurte kandidater har takket ja, ingen benkeforslag
kom opp under årsmøte.
Legger inn Kåre Porsmyr som nøkkelperson. Alle valg var enstemmig.

Nytt styre:

Styret:
Formann

Henning Johansen

gjenvalgt

Viseformann/Assisterende vedlikeholdsleder

Rino Bangor

gjenvalgt

Sekretær

Paal Fredrik Syversen

gjenvalgt

Kasserer

Svein Ivar Broks

ikke på valg

Vedlikeholds leder

Marius Einarsen

ny

Brygge og opplagsansvarlig

Roger Thorvaldsen

ikke på valg

Varamann

Villy Meier

gjenvalgt

Varamann

Roy Thomas Olsen

ikke på valg

Utvalg og komiteer:
Opptaks/teknisk komité:
Hans Petter Thorvaldsen

gjevvalgt

Simon Andersen

ikke på valg

Øyvind Grotterød

gjenvalgt

Adam Braunstein

ny

Tore Hendricksen

ikke på valg

Roger Thorvaldsen

gjenvalgt

Revisorer:
Tore Hunn

ikke på valg

Håvard Nilsen

ny

Valg og fest komité:
Tore Hunn

ikke på valg

Anders Agnalt

ny

Karl Johan Walberg

gjenvalgt

Priser/kontingent:
Priser økes fra 6800 til 7000 pr løpemeter.
Medlemskontingent opprettholde uten endring.
Foreningen må driftes med en solid økonomi, for å opprettholde tilbakekjøpsmodellen. Det kreves
også at vi bytter ut og holder bryggene i god stand.

Innkommende forslag:
Rampe for utsetting av båter. Har hvert oppe før, det settes ned en gruppe som utreder
dette før neste årsmøte. Dette er ett krevende prosjekt, dårlig grunnforhold. Gruppen består
foreløpig av Terje Moen, Anders Agnalt++ saken taes videre på styremøte.

Til orientering:
Planer for det nye året:
Henning orienterte om planene rundt vann og avløpt samt sanitærbygg
Orientering
Mudring av Talberg sundet, Henning informerte om hva som er gjort og hva som kan gjøres.
Ny grunneier ønsker ikke å selge grunnen.
Medlemmer som er «sultne» på å bidra i havna oppfordres til å melde sin interesse til styret.

Fra Styret

Henning Johansen

Svein Ivar Broks

Fra medlemmene:

Simon Andersen

Christer Nilsen

