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”PLUGGEN”    

 

 

Referat fra årsmøte i Båtforeningen Pluggen 2015 

 

Sted: Sjømannsforeningens lokaler, Storgt. 55  Tid: 26. februar 2015, kl 19:00 

Fremmøtte: 23 (22 stemmeberettigede) medlemmer inkludert 6 styremedlemmer.   

Leder Johnny Kristoffersen ønsket velkommen og inviterte til ett minutts stillhet i forbindelse med  

Tormod Johnsens bortgang. 

 

Sak a) 

Valg av ordstyrer og referent. Godkjenning av dagsorden.  

Vedtak: Johnny Kristoffersen velges som ordstyrer, Inger Melbye som referent 

Leder leste opp dagsorden. 

Vedtak Dagsorden godkjennes. 

 

Sak b) 

Referat fra siste årsmøte, 2014. Referatet ble lest opp av leder. 

Vedtak: Referat fra 2014 godkjennes 

 

Sak c) 

Årsberetning  

Årsberetningen for styrets arbeid ble opplest og kommentert av leder. Det ble åpnet for kommentarer 

og spørsmål fra de fremmøtte. 

Vedtak:  Årsberetningen for 2014 tas til orientering 
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Sak d) 

Regnskap 

Regnskapet for 2014 ble presentert og forklart av kasserer.  Det ble åpnet for spørsmål fra de 

fremmøtte. 

Vedtak: Regnskapet for 2014 tas til orientering  

 

Sak e)    

Fastsettelse av årskontingent, båtplassavgift, gebyr for uteblivelse fra vakt, dugnad og 

forsøpling, samt godtgjørelse til tillitsmenn. 

Vedtak:  Satsene fra 2014 videreføres i 2015   

 

Sak f) 

Budsjett  

Styrets forslag til budsjettet for 2015 ble lagt fram av leder og kommentert av kasserer og leder.  

Spørsmål og kommentarer fra de fremmøtte ble diskutert. 

Vedtak: Det framlagte budsjettet for 2015 vedtas 

 

Sak g) 

Innkomne forslag.   

Ingen forslag fra medlemmene.  Fra styret ble følgende forslag lagt fram:   

Revisjon av foreningens lover.   

Styrets forslag ble lagt fram og det ble gitt tid til stillelesning. 

Vedtak:  Det fremlagte forslag til revisjon av lovene vedtas. 

 

Sak h)  

Valg 

Jack Johansen presenterte valgkomiteens forslag:    

Forslag til ny havnesjef:  Arvid Mathisen  

Forslag på nytt styremedlem:  Kjell Kristiansen 
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Til ledige verv som  havneassistenter,  brygge 2 ble disse foreslått:  Odd Isaksen og Tommy 

Lindholm (Gjenvalg) 

Som nytt medlem til valkomiteen ble Alf Eriksen foreslått. 

 

Vedtak: De inntilte fra valgkomiteen velges.  

 

Det ble servert kaffe og kringle under møtet. Avgående styremedlem ble takket av med blomster.   

Leder takket for frammøte og ønsket vel hjem. 

 

Årsmøtet ble avsluttet kl  20:05 

 

Horten, 26.02.2015 

IM 

 


