REFERAT
Årsmøte i Berganbukta båtforening
Tid; 5.3.2013. kl. 1900
Sted:
Store Bergan Kirkesenter
Fremmøtte:
10 stemmeberettigede medlemmer.
Referent
Bjørn Tore Gundersen
Møtet ble åpnet av leder P.O. Ekheim som ønsket alle fremmøtte velkommen.
Dagsorden.
1. Møteleder, Per Otto ble valgt.
2. Tellekorps og signering av protokoll, Tom Nilsen og Dag Storm Halvorsen.
3. Årsberetningen ble lest opp og godkjent
4. Revidert og revisorgodkjent regnskap for 2012 ble gjennomgått av Økonomisjef. Hele bryggelånet
er nå tilbakebetalt i sin helhet og foreningen har pr 31.12.2012 kr 272.333,- på konto. Årsmøtet
godkjente regnskapet
5. Budsjett for 2013 ble gjennomgått. Budsjettet ble godkjent etter at kostnadene for flagg,
flaggstang og porto ble strøket fra budsjettforslaget. Årsmøtet besluttet at fra og med 2013 vil
innbetalingen av medlemskontingenten bli varslet ved hjelp av mail og ikke med giro sendt ut med
Posten som tidligere.
6. Innkommende forslag ble ikke behandlet da nødvendig antall personer tilstede ikke var
tilstrekkelig for hva som kreves for vedtektsendring. Det kreves at 1/5 av medlemmene er til stede,
dvs. 22 stk.
7.

Årsmøtet vedtok å å øke medlemskontingenten 3% for A-medlemmer og beholde kontingent for Bmedlemmer uforandret med kr 200.

8. Gebyr for ikke å ha møtt til vakt i 2013 holdes uforandret, kr 2000,9. Båtplassens verdi for 2013 økes med et beløp tilsvarende 75% av årsavgiften pluss 10%. Ny verdi på båtplass vil bli vil bli oppgitt på skjema som sendes sammen med årsavgiften til hver enkelt.
10. Handlingsplanen for 2013 ble godkjent etter at tiltakene som nevnt i punkt 5 ble trukket ut.
11. Det ble gjenvalg over hele linjen og styret for 2013 ser slik ut.
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