Etter et telefonmøte mellom styrets 4 medlemmer onsdag 20. februar om kvelden ble det
fattet følgende enstemmige vedtak:

Forslag fra Petter Falkegård Andersen avvises. Forslaget er i hht. foreningens vedtekter
innkommet etter fristens utløp som var tirsdag 19. februar
Det innkomne forslag kan leses nedenfor:

Emne:

Sak til punkt 6 ved kommende årsmøte 5. mars

Fra:

Petter Falkgård Andersen <pa@schage.no>

Dato:

ons, februar 20, 2013, 14:29

Til:

"post@berganbukta.no" <post@berganbukta.no>

Jeg er svært takknemlig og glad for å være medlem og ha båtplass i Berganbukta båtforening.
Jeg har vært medlem og har hatt båtplass i båtforeningen siden 2003.
Viser til innkalling til kommende møte og ønsker å fremme følgende sak til kommende
årsmøte.

1.

1.

Salg av båtplass

2.

Prissetting av båtplass

Salg av båtplass/Eiendomsrett:
Dette skjer i dag gjennom styret og er regulert av vedtektene.
Etter vedtektene har vi ikke mulighet til å selge plassen til personer utover foreningens medlemmer
dersom ikke medlemmene frasier seg sine rettigheter eller lar være å tiltre innenfor fristen på 4 uker.
Jeg forstår ikke at foreningen skal være så begrensende for utenforstående dersom de bor innenfor
samme skolekrets (§ 3)? Det viktigste er at vi har en båtforening som er aktiv og som holder anlegget
og miljøet i foreningen godt?
Spørsmål:-

Hva skjer dersom man skal selge huset? Kan man selge med båtplassen?
Kan styret bytte på plassene § 10(Hvor permanent er dette?)

Forslag til vedtak:
§6
Styret skal påse at nye medlemmer ivaretar §3 og ikke har misligholdt dette
tidligere, samt å registrere eierendringen.
§9

Styre orienteres om båtplasser som ønskes selges og orienterer deretter
foreningens medlemmer om salget.

Aktuelle medlemmer registrerer seg som interesserte og kontakter selger
direkte. Styre registrerer salget når dette er gjennomført.
Ved salg av eiendom kan båtplassen følge salget. Det forutsetter at § 3 ivaretas.
2.

Prissetting av båtplass:
Det er mangel på båtplasser i fjorden og i området vårt.
Hva er bakgrunnen for prissettingen? Hvorfor skal det være prisregulering av våre plasser?
Forslag til vedtak:
§ 11
Båtplassens verdi settes til den verdien plassen ble solgt for på salgstidspunktet. Salgsprisen
registres av styret.

Jeg håper å få en god dialog i forbindelse med disse to sakene.
Mvh
Petter

