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”PLUGGEN”    
 

Referat fra årsmøte i Båtforeningen Pluggen 2013 

Sted: Sjømannsforeningens lokaler, Storgt. 55. Tid: 7. februar 2013, kl 19:00 

Fremmøtte: 20 medlemmer inkludert 6 styremedlemmer 

 

Sak a) 

Dagsorden godkjennes, valg av ordstyrer og referent. 

Vedtak: Dagsorden godkjennes. Johnny Kristoffersen velges som ordstyrer, 
Ole Tom Johansen som referent. 

 

Sak b) 

Referatet fra siste årsmøte, 2012. Referatet ble lest opp av leder. 

Vedtak: Referatet fra 2012 godkjennes. 

 

Sak c) 

Årsberetning  

Årsberetningen for styrets arbeid ble opplest og kommentert av leder og 
årsberetningen for havnekomiteens arbeid ble opplest og kommentert av havnesjef. 

Vedtak: Årsberetningene for 2012 tas til orientering. 

 

Sak d) 

Regnskap 

Regnskapet for 2012 ble presentert og forklart av kasserer. Årsmøtet ga ros til 
kasserer for ryddig og godt budsjettarbeid.  
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Vedtak: Regnskapet for 2012 tas til orientering.  

Sak e) 

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

Vedtak: Godtgjørelsen til kasserer og leder heves til samme nivå som for 
havnesjef. Øvrige satser i 2013 videreføres som i 2012. (Se også punkt g). 

 

Sak f) 

Budsjett  

Budsjettet for 2013 ble lagt fram av leder. 

Vedtak: Det framlagte budsjettet for 2013 vedtatt, med justeringer som følge av 
sak e). 

 

Sak g) 

Innkomne forslag 

1. Øke godtgjørelse til kasserer og leder til samme nivå som havnesjef. Alle drar like 
mye av samme lasset. 

Vedtak: Godtgjørelsen til kasserer og leder heves til samme nivå som for 
havnesjef. (Se også punkt e). 

 

2. Innføring av innskudd på brygge 4 og reduksjon av årsavgiften på brygge 4. Alle 
medlemmene i Pluggen bør betale innskudd. Likevel er det en mindre attraktiv 
brygge uten strøm og vann, og med mer vær. 

     Satser: 

     Innskudd: 6 000 kr 

     Leie 10-19 fot: 1000 kr 

     Leie 20-28 fot: 2000 kr 

Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt 
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3. Innføre dagsmulkt for båter som ikke overholder utsettingsdatoen etter 
vinteropplag. Summen settes til 100 kr per døgn. 

Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt 

 

Sak h) Valg 

Hugo Rode Berntsen presenterte valgkomiteens forslag:    

Leder: Johnny Kristoffersen - (ikke på valg) 

Havnesjef: Bo Erling Lindquist (nyvalg) 

Kasserer: Arne Sundsdal - (ikke på valg) 

Styremedlemmer: Runar Eiene, Ole Tom Johansen, Hugo Rode Berntsen – (ikke på 
valg), Inger Melbye (gjenvalg). 

Havnekomiteen:   

Brygge 1: Svein Svensvik og Alf Eriksen (ikke på valg) 

Brygge 2: Arvid Mathisen og Tommy Lindhom (gjenvalg) 

Brygge 3: Knut Bruun (ikke på valg) og Raymond Fagerbakke (ikke på valg) 

To nye assistenter: Gard Hansen og Lars Petter Smedbøl (ikke på valg) 

Leder for valgkomiteen: Bjørn Olav Wold (ikke på valg) 

Revisjon: Alf Håvard Nilsen og Alf Eriksen (ikke på valg) 

Vedtak: Bo Erling Lindquist, Inger Melbye, Arvid Mathisen og Tommy Lindhom 
valgt ved akklamasjone 

Leder takket Frode Hansen for sin innsats som havnesjef i 4 år.  

Det ble servert kaffe under møtet. 

Leder takket for godt frammøte og ønsket vel hjem. 

 

Årsmøtet ble avsluttet kl. 19:53 

 

Horten, 07.02.2013 

OTJ 


