
”PLUGGEN”    

 

Referat fra årsmøtet 2010 
 

Sted: Horten Sjømannsforening 

Tid: onsdag 11. februar kl. 19.00  

Fremmøte: 15 medlemmer. 

 

1. Dagsorden godkjennes, valg av ordstyrer og referent 

Dagsorden ble godkjent. Johnny Kristoffersen ble valgt til ordstyrer og Ole Tom 

Johansen til referent. Årsmøtet ble innledet med ett minutts stillhet for tre medlemmer 

som har gått bort i løpet av det siste året. 

 

2. Referat fra siste årsmøte 

Referat fra sist årsmøtet, som ble avholdt onsdag 11. februar 2009, ble opplest av leder 

og godkjent av årsmøtet. Årsmøtereferat fra 2010 sendes medlemmene sammen med 

innbetalingsgiro. 

 

3. Årsberetning 

Årsberetningen for styrets arbeid ble opplest av leder og årsberetningen fra 

havnekomiteens arbeid ble opplest av havnesjef. Beretningene ble godkjent. 

 

4. Regnskap 

Regnskapet ble opplest av kasserer. Foreningens nåværende lån er nedbetalt i 2012. 

Regnskapet ble godkjent.  

 

5.  Fastsettelse av årskontingent, båtplassavgift, gebyr for uteblivelse av vakt,    

     dugnad og forsøpling, samt godtgjørelse til tillitsvalgte. 

     Følgende endrete satser ble vedtatt: 

     - Uteblivelse av vakt: økes til 1500 kr 

     - Uteblivelse fra innkalt dugnad: 500 kr 

 

6. Budsjett 

     Budsjettet ble gjennomgått og kommentert av leder. Budsjettet ble godkjent av      

     årsmøtet. 

 

7.  Innkomne forslag 

    Forslag fra medlem(se vedlegg):  

    Formann endres til leder og varamann endres til varamedlem. Styrets merknad:     

    Begrepet varamann finnes ikke i Pluggens lover. Forslaget første del ble vedtatt. 

 

    

 

 

 



 

 Forslag fra styret(se vedlegg): 

      Innskudd 

      Alternativ 1: 6000 kr uansett båtstørrelse, avskriving 5 % per år, minimum 300 kr per     

      år. Beløpet kan betales i to rater, høst 2010 og høst 2011. 

      Alternativ 2: Halvering av innskudd t.o.m. 15 fot, avskriving 10 % per år, minimum   

      300 kr per år. 

      Vedtak: Alternativ 1, 6000 kr uansett båtstørrelse, ingen avskriving. For eksisterende    

      medlemmer kan beløpet kan betales i to rater, høst 2010 og høst 2011. 

 

      Dugnad 

      Alle medlemmer plikter å møte til innkalt dugnad, gebyr innføres for uteblivelse.   

      Vedtak: Forslaget vedtatt, styret gis fullmakt til å utarbeide rutiner for dugnad. 

 

      Nye båtplasser 

      Innføring av to-tre båtplasser for større båter som prøveprosjekt. Øvre grenseverdier:    

      33 fot og 5 tonn. Forslaget vedtatt. 

 

      Opplagsmateriell 

      Alt opplagsmateriell skal fjernes etter oppsetting, ikke fjernet materiell fjernes uten    

      varsel ved første påfølgende dugnad. Forslaget vedtatt. 

 

8.  Valg 

Valkomiteens forslag ble lest opp av leder. Valgkomiteens innstilling ble vedtatt. 

 

Leder takket for frammøte og årsmøtet ble hevet klokka 21.04. 

 

Referent 

OTJ 



 

VEDLEGG 

Forslag til årsmøtet 2010 
Forslag fra medlem: § 3 i loven: Begrepene formann og varamann endres til leder og 

varamedlem. 

Forslag fra styret: 

1. Innskudd: 

Alt. 1 

Alle båtplasser i Pluggen belastes med et innskudd pålydende kr. 6000.-. Unntak er 

bølgebryter, som kun skal benyttes til sommerplasser. Ønsker noen å ligge på bølgebryter i 

påvente av fast plass betales også fullt innskudd. Plassen betraktes som sommerplass, men 

opplagsplass kan da benyttes. 

Eksisterende medlemmer kan velge å innbetale hele summen ved utsendelse av giroer 

høsten 2010,eller innbetale kr. 3000.- høsten 2010 og resten høsten 2011. 

Nye medlemmer f.o.m. 2010, betaler inn fullt innskudd ved tildeling av båtplass.  

Innskuddet avskrives med 5 % i året, min. kr.300.- 

Ved oppsigelse av plassen utbetales restbeløpet, så snart plassen er utleid igjen. 

Alt. 2 

Samme som over, men halvering av innskudd t.o.m. 15 fot. 

Avskriving 10 %, min. kr. 300.- pr år 

Avskriving vil starte i 2012. 

2. Dugnad 

Alle medlemmer plikter å møte ved innkallelse til dugnad. Hvis uteblivelse, innkreves gebyr 

for dette, fastsatt av årsmøtet. Hvis gebyr ikke betales innen frist, kan styret ekskludere 

medlemmet. Årsmøte gir styret fullmakt til å utarbeide nye rutiner vedr. innkallelse, 

oppfølging og registrering. 

3. Nye båtplasser 

Legge inn 2-3 nye plasser for båter over 28 fot på brygge 3, som et prøveprosjekt. Vi har 

utstyr i havna som kan benyttes til dette formål, og brygge 3 er den som er best beskyttet av 

bølgebryteren.  Plassene kan ikke benyttes om vinteren, og følger datoer som for 

sommerplass. Plassene følger vanlig prioritering på venteliste. Maks 33 fot. Maks 5 tonn. 

Styret tar en helhetsvurdering av aktuell båt. 

4.   Opplagsmateriell 

 Alt trevirke og annet materiell til opplag, det være seg bukker, stativ, paller, lecablokker etc., 

 skal fjernes fra opplagsplass etter utsetting. Plassen rundt treet mot øst skal ikke lenger være 

 oppsamlingsplass for dette, og vil bli kastet ved første dugnad etter 15. juni. Unntak er 

 medlemmer med traller, og som har dette samlet på tralla. 

 Styret i Pluggen 0102-2010 

Leiesatser 

Satsene økes med kr. 300.- i år og det samme neste år. Økningen settes inn på egen konto til 

bølgebryter. Hvis forslag om innskudd godkjennes av årsmøte, frafalles forslaget, og satsene 

forblir uendret 

 Uteblivelse dugnad: kr. 500 

 Vaktgebyr: 1500 

 Godtgjørelser: Uendret. 



 


