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Referat 
fra 

Årsmøte for 2004.  
Avholdt i Mastrahallen den 21. oktober 2005 kl. 1930 

 
 

Agenda: 

1. Åpning av Årsmøte, godkjenning av innkalling. 
2. Valg av møteleder samt 2 medlemmer til å skrive under protokoll 
3. Godkjenne fremlagt årsmelding 
4. Godkjenne fremlagt regnskap, i revidert stand 
5. Medlemskontingent og avgifter 
6. Budsjett og finansiering av utbygging 
7. Tildeling av båtplasser 
8. Endring av vedtekter og havnereglement 
9. Innkomne forslag 
10.Valg 
  
Totalt fremmøtte medlemmer: 37 
 
1. Åpning av Årsmøte, godkjenning av innkalling. 

 Møtet ble åpnet av representant for Styret, Stein Ivar. Han gratulerte 
årsmøtets deltakere og foreningsmedlemmer med eierskap til deler av 
havnen. Innkalling ble godkjent uten kommentarer.  

 Det ble gjort rede for hvorfor Årsmøtet ble avholdt så sent. Dette pga. at 
Styret ønsket å kunne avholde møtet etter at det var tatt en avgjørelse mht. 
disponering av området, leieavtale kontra kjøp. 

2. Valg av møteleder, samt 2 medlemmer til å skrive under protokoll 
 Møteleder ble valgt; Stein Ivar  
 2 medlemmer til å skrive under protokoll ble valgt; Viggo og Frode  

3. Årsmelding lagt ut på web. Godkjent uten kommentarer. 
4. Utdrag av regnskapet i form av nøkkeltall ble presentert for årsmøtet. Regnskapet er 
 revidert og funnet i orden av revisor for foreningen, Norunn Østbø. Kasserer opplyste 
 at regnskapsprotokollen ikke var medbrakt til årsmøtet men at nøkkeltallene var en 
 sammenstilling av regnskapet. Godkjent uten kommentarer. 
5. Forslag til nye avgifter/kontingent. Medlemsavgift økes til kr. 500,- . Leie per 
 breddemeter er kr. 500,- for tinglyste båtplasser og kr. 700,- for ikke tinglyste 
 båtplasser. Salgsavgift holdes uendret til kr. - 5000,- 
 Godkjent uten kommentar. 

6. Presentasjon og gjennomgang av budsjett for finansiering av kjøp og utbygging. 
 Viser her til: http://home.no.net/askjebf/ under seksjon - Møtereferat m.m. 
7. Tildeling av båtplasser. Ble utsatt til slutten av møtet. 
8. Endringer av havnereglement og vedtekter. Havnereglement ble gjennomgått først, 
 deretter vedtekter.  
 Kommentar fra medlemmer utenfor Rennesøy Kommune mht. når ytterste pir skal 
 tilbakeleveres til grunneier i 2031.  Ønsker endringer i foreslått tekst for å ivareta 
 ansiennitets prinsippet for tildeling av båtplasser, hvis bortfall av båtplasser på 
 ytterste pir. 
 Endringer iht. til forslag fra medlemmer ble formulert inn i tekst og vedtatt av 
 årsmøtet. 
 Viser her til: http://home.no.net/askjebf/ under seksjon - Vedtekter og  
 seksjon - Havneregler.  
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 Ligger også inn til videre publisert på hovedsiden. 
9. Ingen innkomne forslag. 
 Det ble fra møteleder opplyst til årsmøtet at revisor anmodet om at det ble valgt inn 
 en revisor i tillegg. Omfanget av regnskap og omsetning i økonomi var blitt stor, en 
 del større en når dette vervet startet. Møteleder spurte medlemmene om forslag, 
 ingen forslag. 
 Styret har diskutert dette i styremøte tidligere, etter henvendelse fra Norunn. 
 Forslaget har her vært og kontakte Siv Marianne Ramndal. Dette var ikke gjort inn til 
 årsmøtet startet.  
 Styret foreslo da for “maen te na Siv Marianne”, som var på møtet, om han trodde 
 dette kunne aksepteres. “Han gjekk god for Fruen!”. 
 Årsmøtet valgte revisor, Siv Marianne Ramndal, i tillegg til fungerende revisor Norunn 
 Østbø. 
10. Valg 
 På valg: Formann  for 1 år 
   Sekretær  for 2 år 
   Styremedlem  for 2 år 
 
  
 Styrets forslag til Årsmøtet var at sittende medlemmer ble gjenvalgt. 
 Styrets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 Styret for båtforeningen er da: 
 Formann Arne Birger Olsen 
 Nestformann Sigve Hodnefjell  
 Kasserer Stein Ivar Rødland 
 Sekretær Magnus Hodnefjell  
 Styremedlem Helge Øye 
7. Tildeling av båtplasser gjenopptatt. 
 Tildeling av Båtplasser ble gjort etter at det var gjort rede for grunnlag og regler for 
 tildeling. Ingen anmerkninger fra Årsmøtet mht. tildelingen. 
 Alle medlemmer som er blitt tildelt nye båtplasser vil få dette skriftlig bekreftet fra 
 Styret i båtforeningen.  
 
 
 

- - -  Referat slutt  - - - 
 

 
Anmerkning til referat:  
Styret har i etterkant av årsmøtet kontaktet Siv Marianne Ramndal for å få hennes aksept 
for at hun ble valgt inn som revisor nr. to til båtforeningens regnskap.  
Siv Marianne hadde ikke noe i mot dette. 
 

 
  
 

 

 


