REFERAT
Årsmøte i Berganbukta båtforening

Tid; 18.4.2008. kl. 1900
Sted: Store Bergan Kirkesenter
Fremmøtte: 15 stemmeberettigede medlemmer.
Referent Bjørn Tore Gundersen
Møtet ble åpnet av fungerende formann Petter Høven som ønsket alle fremmøtte velkommen.
Dagsorden.
1. Valg av møteleder ble Per Otto Ekheim.
Møteinnkallelsen og dagsordenen ble godkjent.
2. Styrets årsberetning.
Årsberetningen ble levert ut og opplest av sekretæren.
Årsberetningen ble godkjent.
3. Revidert regnskap for 2008.
Revidert regnskap ble vist på storskjerm og gjennomgått av økonomisjef. Revisjon ikke
mottatt, dette sendes ut sammen med møtereferatet.
Regnskapet ble godkjent
4. Valg.
Følgende styreverv var på valg.
Formann, Økonomisjef, Varamann 1 og revisor.
Formann Petter Høven jobber for tiden i Kristiansand og ønsket derfor å trekke seg som
formann. Per Otto Ekheim ble valgt til ny leder etter forslag fra Petter Høven.
Styrets innstilling for øvrig til gjenvalg ble godkjent.
Det nye styret for 2008 blir da som følger.
Leder:
Per Otto Ekheim
Sekretær:
Bjørn Tore Gundersen
Økonomisjef:
Pierre Dagousset
Varamann: Bjørnar Hansen
Havnesjef:
Per Ivar Mørk
Varamann: Dag Storm Halvorsen
Revisor
Åge Haraldsen
Vlagkommite
Petter Høven
Bjørn Høven
5. Fastsettelse av årsavgift og båtplassens verdi
Årskontingenten for 2008
2,3 m innerst
kr. 835,2,3 m
kr. 910,2,5 m
kr. 980,3,0 m
kr. 1125,3,5 m
kr. 1750,4,0 m
kr. 2750,-

Båtplassens verdi for 2008
2,3 m innerst kr. 11 510,2,3 m
kr. 11 860,2,5 m
kr. 13 890,3,0 m
kr. 15 500,3,5 m
kr. 24 745,4,0 m
kr. 34 175,-

6. Innkomne forslag
1) Et forslag fra P.O.Ekheinm om 10% økning av årsavgiften ble vedtatt.
2) Et forslag fra P.O.Ekheim om en ekstraordinær innbetaling i 2008 tilsvarende 50% av
årsleie og øremerket nedbetaling av lån, ble vedtatt.
Formålet med dette forslaget er å bidra til reduserte rentekostnadene i 2008. Rentefoten på
foreningens lån er pr d.d. 9,49%
3)Forslag fra Torleif Eggen: Verdien på båtplassen foreslås øket med samme beløp som
ekstraordinær innbetaling. Forslaget ble vedtatt.
4) Forslag innkommet på forrige Årsmøte. ”Å gjennomgå og utarbeide et nytt lovverk
som fremlegges for neste årsmøte.” Den nedsatte komite`n med formann Per Otto
Ekheim, la fram forslaget. De nye vedtektene for båtforeningen ble vedtatt med 11
stemmer for og 4 stemmer mot.
5) Forslag fra Laila og Alf Sørlie og Inge Vilberg: paragraf I pkt b ”Ved søknad til styret
kan plassen overdras innen familien i rett opp eller nedadgående linje”. Forslaget ble
vedtatt.

Årsmøtets offisielle del ble avsluttet kl 20:10
Bjørn Tore Gundersen
Sekretær

