Askje Båtforening
Stiftet 15. april 1986

Årsmøtereferat for Askje Båtforening for året 2008.
Avholdt i Mastrahallen torsdag den 16. april 2009 kl. 1930.
Tilstede 21 medlemmer, alle stemmeberettigede.
Saksliste:
 Åpning av årsmøte, godkjenning av årsmøte innkalling
 Valg av møteleder
 Godkjenne årsmelding
 Godkjenne regnskap
 Medlemsavgift og kontingent for år 2009
 Endringer i vedtekter og havnereglement
 Behandle innkomne forslag
o KNBF
o Brannslukkere i boder
o Røykvarslere / brannmeldere
 Valg
 Eventuelt

Formann Arne Birger Olsen åpnet møtet og ønsket velkommen.
Spørsmål om eventuelle kommentarer til innkalling til Årsmøtet, ingen kommentarer.
Møteleder ble valgt etter formannens anbefaling; Stein Ivar Rødland.
2 mann valgt til å skrive under på årsmøtereferat; Alf Inge Hovland og Øystein Haugvaldstad
Gjennomgang av årsmelding i kortversjon. Fullstendig årsmelding ligger på nettet. OK.
Gjennomgang av regnskap, hovedtall. Gjeld ca. 2,5 mill. På konto 696’. OK
Gjennomgang av prosjektbudsjett, hovedtall. Innredning av storbygg, kostnad ca. 420’. OK
Gjennomgang av driftsbudsjett, hovedtall. Utgifter 474,5’. Inntekter 489’. Balanse 14,5’. OK
Møteleder informerte om banklån og bankrente. Rente anses å være uforholdmessig høy.
Antyder rente over 7% p.t.
Informasjon om priser på båtplasser ved salg. Disse holdes på samme nivå som fjorår. OK
Informasjon om øvrige avgifter. Disse holdes på samme nivå som fjorår. OK
Askje Båtforening hadde ved utgangen av 2008 100 medlemmer.
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Behandle innkomne forslag.
KNBF (Kongelige Norske Båtforening) medlemskap. Info fra KNBF ble gitt ved deres
representanter på årsmøtet for 2007.
Spørsmålsstilling; skal båtforeningen melde seg inn kollektivt.
Medlemskapet har en del fordeler for båteier, som vesentlig billigere forsikring. Det vil
komme en ekstra avgift på hvert enkelt medlem på 120,- kr. Hvordan skal dette legges på hver
enkelt medlem. Kommentarer fra enkelte årsmøtedeltakere om at dette er kun til fordel for de
”store” båteierne, de små har ingen fordeler med dette.
Forslag til avregning av ekstra kontingent er:
Obligatorisk medlemskap for alle med 8m og 10m plasser. Frivillig for 6m plasser.
Det ble stemt med håndsopprekking over medlemskap og avregningsmodell. 15 stk for, 2
imot. 4 ikke stemt. Vedtatt.
Styret går videre med innmelding.
Brannmeldere / røykvarslere i boder og storbygg.
Diskusjon om behov for dette, samt typer. Det er udiskutabelt behov for brannmeldere /
røykvarslere i boder og storbygg. Spørsmålet er bare skalering av anlegg. Et fullt ut
brannvarslingsanlegg opp mot en ekstern aktør / sentral er veldig dyrt og anses å være litt i
overkant av behovet, men det skal installeres røykvarslere i hver bod samt storbygg.
Konklusjon; styret får fullmakt til å finne beste alternativ og kan foreta en engangsinvestering
med max. grense på 500,- kr, som kan belastes hver enkelt bodeier. Vedtatt.
Brannslukkere.
Årsmøtevedtak på at hver enkelt bodeier skal pålegges å ha et 6 kg brannslukkingsapparat
tilgjengelig i hver bod. Type apparat er opp til hver enkelt bodeier å avgjøre. Hver enkelt
bodeier er pliktig til å holde et slikt apparat oppdatert og funksjonelt som i et vanlig hus.
Vedtatt.
Valg.
Valgkomiteens forslag ble vedtatt ved akklamasjon.
Formann; Arne Birger Olsen valgt for 1 år.
Styremedlem; Magnus Hodnefjell valgt for 2 år
Styremedlem; Helge Øye valgt for 2 år
Eventuelt.
Kommentar til regnskapsgjennomgang fra Magnor Aske. Styret må prioritere å få ned
lånerente, eller skifte av bankforbindelse om ikke renten settes forholdsmessig ned.
Spørsmål om ferdigstilling av storbygg 2’dre etasje fra Leif Ove Roalsvik. Dette er påbegynt
ved dugnad. Dugnaden vil nok stoppe opp nå iom. årstid. Vil gjenopptas til høsten. Forventer
ferdigstilling til vår/sommer 2010.
Spørsmål om utleiepriser av 2’dre etasje fra Leif Ove Roalsvik. Eventuelle utleiepriser er ikke
diskutert. Det vil bli diskutert ved ferdigstilling og når eventuell utleie vil bli aktuelt.
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Spørsmål om tilgang til oppstilling av bobiler på båtforeningens parkeringsplass fra Arne
Olsen.
Båtforeningen er ikke uvillig til dette, men i et mindre omfang. 2-3 biler. En ser gjerne at
dette regulerer seg selv. I høysesong for båtliv så er parkeringsplassen begrenset så om det
kommer i konflikt med båteiere og deres bruk så vil det ikke være anledning til bobiler utover
båtforeningen og medlemmenes parkering.
Spørsmål om badestiger / redningsstiger fra Leif Ove Roalsvik. En er montert. 3 stk. gjenstår.
Er innkjøpt og klar for montering. Arne Birger tar ansvar for å få disse opp så raskt som
mulig. Antyder allerede førstkommende helg, ved hjelp av medlemmer.
Spørsmål om breddejustering av ”båser” fra Arild Breiland. Arild har sendt inn søknad om
utvidelse av sin båtplass til styret, og opptrådt korrekt. Styret har forlagt denne søknad og
dermed er ingenting gjort. Stein Ivar tar ansvar for at justering blir gjort for den aktuelle
bryggen.
Info fra styret ved Arne Birger om vannanlegg på brygger og til boder. Vann stenges av for
vinteren på alle steder for å hindre forstskader / frostsprengning. Det viser seg at vi hvert år
får satt på vannet før det er gitt klarsignal til dette, som igjen har medført skader og utlegg for
båtforeningen. Båtforeningen har dedikert 2 av medlemmene som er rørleggere til å ta seg av
dette og vurdere stenging og åpning av anlegg. Så det er henstilling til årsmøtedeltakere om å
informere all andre om at vannannlegg ikke skal betjenes av hver enkelt, men kun brukes når
det er tilkoblet og vann i anlegget.
Info fra styret ved Arne Birger om strømkabler som er lagt i sjøen som strømforsyning til de
to innerste bryggene. Kablene ligger på sjøbunn, men oppå. De vil skades og eventuelt
ødelegges om noen er nedi. Seilbåter må ikke gå så langt inn i bassenget samt at andre må
være aktpågivende når de går inn ut ved lavvann. Om de ødelegges så vil det bli en relativt
stor kostnad for den enkelte.
Info fra styret ved Stein Ivar om skifte av web-adresse. Ny adresse er som følger:
http://www.mosteroy.no/Askjebf.html
Askje Båtforeningen har kjøp domenet ”mosteroy”.
Møtet slutt og hevet kl. 2035.
For øvrig informasjon; viser til ”arkiv” på båtforeningens hjemmeadresse på web.
Her ligger ”årsmelding” og ”presentasjon for årsmøtet” samt ”årsmøtereferat”.
Her ligger også samme informasjon for tidligere år.
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