Årsmøtereferat 2006 for båtforeningen ”Pluggen”

Sted: Ørnhuset
Tid: 15. mars kl. 19.00
13 medlemmer møtte.
1.
2.
3.
4.

Dagsorden ble godkjent, Alf Eriksen valgt til ordstyrer og referent Ole Tom Johansen.
Årsmøtereferat for 2005 ble godkjent
Årsberetning ble lest opp av formann, godkjent uten anmerkninger.
Regnskap ble gjennomgått av formann. Regnskapets oppstilling ble kommentert og
utestående lån ble forklart. Regnskapet ble godkjent.
5. Fastsettelse av årskontingent, gebyr for uteblivelse av vakt og dugnad samt
godtgjøring til tillitsmenn. Følgende vedtak ble fattet: Styrets innstilling til heving av
årskontingent ble godkjent, gebyr for uteblivelse av vakt heves til kr. 1000,-, det
innføres en hovedregel om at båter over 28 fot ikke kan legges i ”Pluggen” og
godtgjøring til tillitsmenn blir uendret.
6. Budsjett for 2006 ble gjennomgått av formann, justert med økning i inntekt fra
sommerplasser med kr. 10 000, - Budsjettes balanse justert med kr. 13 000,-.
7. Innkomne forslag
a. Styret utvides med 2 nye styremedlemmer som velges for 2 år ad gangen, 1.
medlem i 2007 og 1 i 2008: Vedtatt.
b. Fra og med 2++7 innføres nytt system for havneavgift basert på båtbredde og
inndeling i 4 grupper: Forslaget ble utsatt, styret utreder saken nærmere til
neste årsmøte.
c. Båter t.o.m. 18 fot kan legges på bølgebryter og det blir kun sommerplasser:
vedtatt.
d. Nye medlemmer kan ikke ha sommerplass dersom båten er over 18 fot:
Vedtatt.
e. Joller og gummibåter inntil 8 fot kan legges på anvist plass etter avtale med
havnesjef. Forutsatt medlemskap og at medlemmet har annen båt i ”Pluggen”:
Vedtatt.
f. Fest- og arrangementkomiteen forslås avviklet p.g.a. manglende behov:
Forslag om å aktivere komiteen ved behov ble vedtatt.
g. Medlemmene påminnes om at båter i Pluggen skal være registrert eller merket
med navn: Vedtatt med tillegg ”båt skal være forsikret”..
h. Det opprettes en komité som skal utrede framtidig steinmolo i Pluggen som
skal erstatte nåværende bølgebryter: Johnny Kristoffersen sa seg villig til i
samarbeid med styret å utrede dette på sikt.
8. Valg
Valgkomiteens innstilling ble vedtatt.
Formannen takket for frammøte og møtet ble hevet klokka 21.10.
Referent
OTJ

