”PLUGGEN”
Referat fra årsmøtet 2009
Sted: Marsklubbhuset
Tid: onsdag 11. februar mars kl. 19.00
10 medlemmer møtte.
1. Dagsorden godkjennes, valg av ordstyrer og referent
Dagsorden ble godkjent, med følgende merknader:
- på innkalling til årsmøte bør det stå e-postadresse der forslag kan sendes
- avisannonsen bør være større for å synes bedre
- i framtiden bør innkalling gå på SMS
Johnny Kristoffersen ble valgt til ordstyrer og til referent Ole Tom Johansen.
2. Referat fra siste årsmøte
Årsmøtereferat for 2008 ble opplest av formann og godkjent.
3. Årsberetning
Årsberetningen ble opplest av formann da havnesjef hadde meldt forfall. Formannen
kommenterte enkelttiltak og forhold vedrørende tiltak ved brudd på foreningens lover.
Årsmøtet roste stryets innsats og påpekte at forholdene i havna var blitt betydelig
bedre de siste årene. Beretningen ble godkjent.
4. Regnskap
Regnskapet ble opplest av formann. Årsmøtet ba om innskjerping overfor de som
uteblir fra vakt og sluttet seg til foreslått innskjerping med rask oppfølging av de som
ikke møter på vakt. Regnskapet ble godkjent.
5. Fastsettelse av årskontingent, båtplassavgift, gebyr for uteblivelse av vakt,
dugnad og forsøpling, samt godtgjørelse til tillitsvalgte.
Styre foreslår uendrede satser for 2009. Årsmøtet ønsker liste med personer som kan
tenke seg å gå vakter, informasjon settes på oppslagstavler. Det innføres gebyr for
forsøpling som belastes med det som det koster å rydde opp. Havnereglementets punkt
13 må rettes; referanse til § 10 rettes til § 11. Styrets øvrige forslag ble godkjent.

6. Budsjett
Budsjettet ble gjennomgått og kommentert av formann. Godkjent av årsmøtet.
7. Innkomne forslag
Formann leste opp forslag. Disse ble justert slik det framkommer i vedlegg
(justeringer i rødt).
8. Valg
Valkomiteens forslag ble lest opp av formann. Årsmøtet foresår at ledige verv
kunngjøres på oppslag.
Formannen takket for frammøte og møtet ble hevet klokka 21.05.
Referent
OTJ

Forslag til årsmøte 2009
1 Endring i lover
§3
Havneassistenter fritas for vakt.
§4
Styret foretar nødvendig utarbeidelse av forslag til revisjon av lover og instrukser for bruk av
brygger, slipp og opplagstomt, samt instrukser for tillitsvalgte. Styret, sammen med havnesjefen
påser at loven og instruksen blir fulgt. Styret kan delegere sin myndighet til en på årsmøtet valgt
komité.
§6
Blir ikke båtplassen benyttet innen 2 år selv om avgift er betalt, kan foreningen si opp
medlemskapet slik at personer på venteliste kan komme inn.
§9
Kontingenten og båtplassavgiften skal være betalt uoppfordret innen 15. april hvert år.
Forholdet må være ordnet senest 1. mai. Hvis ikke kan vedkommende bli strøket som
medlem. Dersom en båtplass ikke skal benyttes, så skal styret varsles, og plassen disponeres
av styret.
§11
Styret har fullmakt til å bortvise og ekskludere medlemmer som ikke overholder denne lov
eller gjeldende havnereglement. Melding om eksklusjon sendes i rekommandert brev til
medlemmet. Eksklusjonen kan appelleres til styret innen 14 dager. Styre beslutning er
endelig.

2 Endring i havnereglement
Punkt 10 i Havnereglementet
Siste del av setning: ”…, for å unngå videre forfølgelse” erstattes med: ”Alternativt søkes
saken løst mellom båteier og Horten kommune som grunneier”

3 Forslag om fast bølgebryter
Formann orienterte om arbeidet med å utrede ny fast bølgebryter (molo). Årsmøtet ga
formann ros for arbeidet og ga styret fullmakt til å fortsette dette arbeidet.

