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”PLUGGEN”    

 

Referat fra årsmøte i Båtforeningen Pluggen 2014 

 

Sted: Sjømannsforeningens lokaler, Storgt. 55  Tid: 13. februar 2014, kl 19:00 

Fremmøtte: 19 medlemmer inkludert 6 styremedlemmer 

 

Sak a) 

Dagsorden godkjennes, valg av ordstyrer og referent 

Vedtak: Dagsorden godkjennes. Johnny Kristoffersen velges som ordstyrer, Inger Melbye som 
referent 

 

Sak b) 

Referat fra siste årsmøte, 2013. Referatet ble lest opp av leder. 

Vedtak: Referat fra 2013 godkjennes 

 

Sak c) 

Årsberetning  

Årsberetningen for styrets arbeid ble opplest og kommentert av leder. Det ble åpnet for kommentarer 
og spørsmål fra de fremmøtte. 

Vedtak:  Årsberetningen for 2013 tas til orientering 

 

Sak d) 

Regnskap 

Regnskapet for 2013 ble presentert og forklart av kasserer som fikk ros for ryddig regnskap. 

Vedtak: Regnskapet for 2013 tas til orientering  
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Sak e)    

Fastsettelse av årskontingent, båtplassavgift, gebyr for uteblivelse fra vakt og dugnad, samt 
godtgjørelse til tillitsmenn 

Denne saken ble behandlet etter sak g, pkt. 2 

Vedtak:  Satsene fra 2013 videreføres i 2014 med unntak av justeringen vedtatt i sak g) pkt. 2  

 

Sak f) 

Budsjett  

Budsjettet for 2014 ble lagt fram av kasserer. 

Vedtak: Det framlagte budsjettet for 2014 vedtas 

 

Sak g) 

Innkomne forslag.   

Ingen forslag fra medlemmene.  Fra styret forelå følgende 3 forslag: 

1. Utreding av ny bølgebryter må også gjelde flytende bølgebryter da årsmøtevedtak 2012 sak g) 
pkt 2 gjaldt kun fast bølgebryter. 
 
Vedtak: Utredningen av ny bølgebryter skal også omfatte flytende bølgebryter 
 
 

2. Øke båtplassavgiften med kr. 200,- pr. år for å finansiere miljøkontainer.  (Dette pkt. ble tatt 
før sak f) 
Det ble fremmet motforslag om å heve satsene med kr. 100,- Dette fikk flertall med 12  
stemmer. 
 
Vedtak: Den årlige båtplassavgiften økes med kr. 100,-  for å finansiere miljøkontainer 
 

3. Pluggen ønsker ikke å leie ut plasser til vannscootere.  
Det ble fremmet motforslag som falt mot 13 stemmer. 
 
Vedtak: Pluggen leier ikke ut plasser til vannscootere 

 

Sak h)  

Valg 

Hugo Rode Berntsen presenterte valgkomiteens forslag:    

Leder Johnny Kristoffersen og kasserer Arne Sundsdal foreslås gjenvalgt 
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Styremedlemmene Runar Eiene, Ole Tom Johansen,  Hugo Rode Berntsen foreslås gjenvalgt 

Havneassistentene Svein Svensvik og Alf Eriksen (brygge 1) og Knut Bruun foreslås gjenvalgt og 
Trond Andresen foreslås som ny havneassistent (brygge 3)  

Opplagsassistentene Gard Hansen og Lars Petter Smebøl foreslås gjenvalgt 

Jack Johansen foreslås som nytt medlem til valgkomiteen 

 

Vedtak:  

Følgende er valgt ved akklamasjon: 

Leder: Johnny Kristoffersen 

Kasserer: Arne Sundsdal 

Styremedlemmer: Runar Eiene, Ole Tom Johansen, Hugo Rode Berntsen  

Havnekomiteen: Svein Svensvik, Alf Eriksen, Knut Bruun, Trond Andresen  

Opplagsassistenter: Gard Hansen, Lars Petter Smebøl   

Revisorer: Alf Håvard Nilsen, Alf Eriksen  

Valgkomiteen: Jack Johansen  

 

 

Det ble servert kaffe og kringle under møtet. 

Leder takket for frammøte og ønsket vel hjem. 

 

Årsmøtet ble avsluttet kl  20:42. 

 

Horten, 13.02.2014 

IM 
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