PLUGGEN
ÅRSMØTE 2019
Referat årsmøte Båtforeningen Pluggen 2019
Sted: Sjømannsforeningens lokaler, Storgt. 55
Tid: 21. februar, 2019, kl.18:00
Frammøtte: 13 stemmeberettigete medlemmer, inkludert 4 styremedlemmer
Leder Hugo Rode Berntsen ønsket velkommen og startet møtet.

Sak a) Godkjenning av dagsorden og valg av ordstyrer og referent.
Leder fremmet forslag til ordstyrer og dirigent.
Vedtak: Dagsorden godkjennes. Arne Sundsdal velges til ordstyrer og Runar Eiene til referent.

Sak b) Protokoll fra forrige årsmøte
Ordstyrer leser opp forslag til referat fra årsmøtet i 2018
Vedtak: Årsmøtet godkjenner referatet fra årsmøtet i 2018

Sak c) Årsberetning 2018
Leder leste opp årsberetningen til styret og Runar Eiene leste opp årsberetningen til havnesjefen.
Vedtak: Årsmøtet godkjenner styrets og havnesjefens årsberetning.

Sak d) Regnskap 2018
Kasserer Arne Sundsdal redegjør for regnskapet.
Vedtak: Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2018

Sak e) Fastsettelse av depositum og årlig plassleie, gebyr for uteblivelse fra vakt og dugnad, dagsgebyr,
opplagsplass og godtgjøring til tillitsvalgte
Styret foreslår at satsene forblir uendret bortsett at det innføres et purringsgebyr på 300 kr og at årlig plassleie
økes med 100 kr. Dette forutsetter at, forutsetter at denne saken vedtas av årsmøtet i sak 7) § 9. Årlig plassleie
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Vedtak: Årsmøtet vedtar at årlig plassleie økes med kr 100 og at det innføres et purringsgebyr på
innbetaling av plassleie på 300 kr.
Sak f) Budsjett 2019
Kasserer Arne Sundsdal la fram styrets forslag til vedlagte budsjett. Årsmøtet diskuterte budsjettet og føyde til at
tauverk og moringer må kontrolleres og eventuelt utbedres. (Drammen dykkerservice).
Vedtak: Årsmøtet vedtok styrets budsjettforslag med et tillegg på 20.000 til inspeksjon og utbedring av
moringer på brygge 1-4
Båtforeningen Pluggen
Budsjett 2019
Budsjett
2019
Saldo bank 01.01 regnskapsårets start
Brukskonto B

215 592,27

Innskuddskonto
Saldo bank totalt

296 726,63
512 318,90

Utbetalinger
1 - Kommunale avgifter
2 - Renovasjon
3 - Strøm
4 - Forsikring
5 - Honorar
6 - Bankgebyrer/omkostninger
7 - Abonnement
8 - Porto/Kontorrekvisita
9 - Arrangement
10 - Dugnad Rep og vedlikehold
12 - Innkjøp av redskap
13
14
15
16

Farlig avfall
Næringsavfall / Konteinerleie
Oppdrag/dugnad

- Bytte tauverk som fester bryggene
- Bytte treverk på brygge 4 (dugnad)
- Reparasjon av plassen ved krana
- Inspeksjon og utbedring av moringer på brygge 1-4 (Drammen dykkerservice)

17 - Lån og avdrag bølgebryter
18 - Tilbakebetalinger av innskudd

Sum renter/omkostninger
Sum avdra

Utbetalinger totalt

5
23
15
5
35
17
30

000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
700,00
8 000,00
1 000,00
15 000,00
20 000,00
9 000,00
20
25
80
20

000,00
000,00
000,00
000,00

83 047,49
71 660,83
483 408,32

Innbetalinger
Innskudd
Plassleie
Plassleie (fratrekk på innskudd)
Vaktgebyr
Vaktgebyr (fratrekk på innskudd)
Opplagsgebyr
Øvrige innbetalinger
Renter, brukskonto
Renter, bølgebryterkonto
Renter, innskuddskonto
Innbetalinger totalt

1 500,00
466 650,00

Balanse likviditet / Innbetalinger mot utbetalinger
Brukskonto og innskuddskonto
Brukskonto

495 560,58
198 833,95
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450 000,00
10 000,00
1 000,00
4 000,00
150,00

Status
dato

Sak g) Innkomne forslag
Etter sommerens erfaringer ser styret et behov for at Pluggens lover får noen presiseringer. Flere av disse står
allerede i Pluggens Havnereglement og instrukser, men erfaringen viser at flere medlemmer først og fremst
forholder seg til lovene. Følgende endringer i Pluggens lover ble foreslått av styret:
§ 2 Årsmøte.
Årsmøtet - foreningens høyeste organ - avholdes hvert år innen utgangen av mars og kunngjøres minst fire uker
tidligere på Båtforeningen Pluggens nettside. Forslag som medlemmene ønsker behandlet, må være levert styret
minst tre uker før årsmøtet. Medlemmene innkalles med saksliste - per e-post og på Båtforeningen Pluggens
nettside to uker før årsmøtet.
§ 3. Valg og godtgjørelser
Styret foreslår følgende tillegg til § 3: Styreverv kan ikke kombineres med andre verv.
§ 6. Medlemskap
Ved oppsigelse blir depositum tilbakebetalt straks plassen er leid ut på nytt, med fratrekk av eventuelt skyldige
beløp.
§ 7. Vakttjeneste
Medlemmene kan pålegges å gå vakt i båthavna, én natt i tidsrommet fra 1. mai til 30. september. Det skal til
enhver tid være to på vakt samtidig. Det skal føres vaktjournal som undertegnes av begge vakter. Vaktinstruksen
må følges nøye og alle hendelser føres i journalen. Manglende vaktjournal blir registrert som uteblivelse fra vakt.
Medlemmene har plikt til å holde seg orientert om sine vakter. Uteblivelse fra vakt medfører gebyr.
§ 8 Framleie
Dette endres til § 8 Framleie og bytte av båt. Ingen medlemmer har lov til å overdra båtplassen til andre uten
styrets samtykke. Framleie er ikke tillatt. Dersom en båtplass ikke benyttes, skal styret varsles, og plassen
disponeres av styret. Ved bytte av båt skal foreningens registreringsskjema sendes havnesjef i utfylt stand for
godkjenning.
§ 9. Årlig plassleie
Dette endres til § 9. Årlig plassleie. Årlig plassleie skal være betalt uoppfordret innen 15. april hvert år. Ved
andre gangs varsling ilegges det et purregebyr og gis en betalingsfrist på 14 dager. Etter dette sendes varselbrev
om eksklusjon, jf. § 12.
§ 10. Ansvarsforsikring og registrering.
Alle medlemmer er forpliktet til å holde sine båter ansvarsforsikret. Alle båter skal være forskriftsmessig
registrert i Småbåtregisteret eller merket med Securmark.
Vedtak: Årsmøtet vedtar styrets endringsforslag av Pluggens lover § 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10
Følgende 3 forslag har kommet inn fra et medlem:
1) Forby alle typer båthengere som ikke lar seg håndtere på en enkel måte. Det vil si at gamle lastebilhengere,
hjemmelagede tunge traller etc. fjernes fra opplagsplassen. Dette bør gjelde fra denne sesongen.
2) Utarbeide en tidsplan for forbud mot opplagstraller/hengere i havna. Kun de som bruker krana for å få opp
båten, bør få ha henger. Bruker man kranbil, kan man like gjerne ha annet opplagsutstyr, og mer ryddighet
oppnås, da opplagsmateriell må fjernes fra havna.
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Styret foreslo følgende vedtak: Hengere skal kunne håndteres med håndmakt av havneassistentene og skal
fjernes etter at båten er sjøsatt.
Årsmøtet hadde en lengre debatt rundt problematikken med hengere som oppstillingsplass. Årsmøtet ønsket ikke
at det skulle være forbud mot å oppbevare traller og hengere på oppstillingsplassen, men at de lett kunne flyttes
på.
Vedtak: § 11. Opplagsplass og havn får ny tekst: Båter skal fjernes fra opplagsplassen før 15. juni.
Opplagsplassen skal ryddes for alt utstyr. Etter denne dato påløper det dagsgebyrer. Størrelsen på
gebyret bestemmes av årsmøtet. Kun traller og hengere som lar seg håndtere med håndmakt på en enkel
måte, settes på anvist plass. Se forøvrig foreningens Havnereglement.
3) Foreslår at årsmøtet/styret nedsetter et utvalg for å se på mulighetene for å etablere plasser til vannscootere og
om det er aktuelt å leie ut plasser til slike. Allerede etablerte plasser bør ikke brukes til slik utleie, men man bør
se på muligheten til å etablere for eksempel en ny brygge med overskytende flyteelementer, mot syd der den
gamle tre-brygga er revet. Det bør også utarbeides et nytt betalingssystem for slike farkoster, med innskudd og
leie, som tar utgangspunkt i faktiske utgifter for etableringen.
Styrets foreslo følgende tekst til vedtak: Styret avviser punkt 3. på bakgrunn av blant annet ny robane til Horten
roklubb og miljøhensyn til båteiere i havna og naboer i nærheten. Dessuten har årsmøtet vedtatt at det ikke skal
være vannscootere i båthavnen til Pluggen.
Forslagstiller trakk sitt forslag etter en diskusjon i årsmøtet.
h) Valg d
Forslag fra valgkomiteen - tillitsvalgte 2019. De tillitsvalgte uthevet med fete typer står på valg. Samtlige har
sagt ja til gjenvalg. Valgkomiteens innstilling:
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Tillitsvalgte Pluggen

Navn

Valgt til

Båtplass

Tlf

Leder

Hugo Rode Berntsen

2020

920 15 339

Kasserer

Arne Sundsdal

2020

920 66 934

Havnesjef

Arvid Mathisen

2019- 2021

908 41 508

Styremedlem

Kjell Kristiansen

2019-2021

902 00 075

Styremedlem

Runar Eiene

2020

905 27 153

Styremedlem

Ole Tom Johansen

2020

977 46 922

Styremedlem

Pål Andre Sætran

2020

920 63 319

Havnesjef

Arvid Mathisen

2019-2021

Brygge 2

908 41 508

Assistent

Svein Svensvik

2020

Brygge 1

907 56 206

Assistent

Bent-Ivar Kaasa

2020

Brygge 1

992 14 411

Assistent

Roy Andresen

2019-2021

Brygge 2

926 89 430

Assistent

Tommy Lindholm

2019-2021

Brygge 2

901 82 497

Assistent

Knut Bruun

2020

Brygge 3

901 25 782

Assistent

Trond Andresen

2020

Brygge 3

412 69 086

Assistent

Harald Bekkevold

2020

Brygge 4

920 90 736

Assistent

Frode Børstad

2020

Brygge 4

915 28 747

Assistent

Gard Hansen

2020

Brygge 1

452 67 220

Assistent

Pål André Sætran

2020

Brygge 3

920 63 319

Revisor

Alf Håvard Nilsen

2020

928 99 566

Revisor

Harry Edvardsen

2019-2021

906 39 759

Jack Johansen

2020

936 54 400

Gard Hansen

2019-2021

45267 220

STYRET

HAVNEKOMMITE

OPPLAGSPLASS

REVISJON

VALGKOMMITE

Side 5 av 6

Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble vedtatt med akklamasjon.
Det ble servert kaffe og wienerbrød under møtet. Leder takket for frammøtet og ønsket vel hjem.
Årsmøtet ble avsluttet kl. 19:50
Horten, 21.02.2019
Referent Runar Eiene

Runar Eiene
sign
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Hugo Rode Berntsen
sign

