BÅTFORENINGEN PLUGGEN
Årsmøtet 2020
Referat fra årsmøtet for Båtforeningen Pluggen 2020

Sted: Sjømannsforeningens lokaler, Storgata 55, Horten
Dato: Torsdag 5. mars 2020, kl. 18:00
Frammøtte: 27 stemmeberettigete medlemmer, inkludert 7 styremedlemmer
Leder Hugo Rode Berntsen ønsket velkommen og åpnet møtet. Innkalling til årsmøtet med frist for å
melde inn saker (13. februar), ble lagt på Pluggens hjemmeside 19. januar 2020. Innkalling med endelig
saksliste ble sendt til medlemmene per e-post 14 dager før årsmøtet, men ved en inkurie ble feil ukedag
oppgitt (dato 5. mars var riktig). Korrekt dag ble lagt inn på hjemmesiden 20. februar. I tillegg ble
påminnelses-SMS sendt til alle medlemmene tirsdag 3. mars.

a)

Godkjenning av dagsorden og valg av ordstyrer og referent

Leder fremmet forslag til valg av ordstyrer og referent.
Vedtak: Årsmøtet valgte Arvid Mathisen som ordstyrer og Ole Tom Johansen som referent.
Leder leste opp forslag til dagsorden.
Vedtak: Årsmøtet godkjente dagsorden.

b) Referat fra forrige årsmøte
Referatet fra årsmøtet i 2019 ble lest opp av Runar Eiene (referent). Referatet ligger også
på www.pluggenhavn.no .
Årsmøtet spurte om "skal uoppfordret betale” betyr at man ikke får faktura? Kasserer
svarte at faktura sendes som før ut med e-post til medlemmene.
Vedtak: Årsmøtet godkjente referat fra årsmøtet i 2019.

c) Årsberetning
Havnesjef Arvid Mathisen presenterte sin årsmelding for 2019. Han innledet med at det er mange
klager på lover og regler fra en del medlemmer. Og en del medlemmer betaler ikke plassleie eller
gebyrer innen frister. Det er viktig å forstå og være inneforstått med at Båtforeningen Pluggen drives
på frivillig basis. Det er mange som gjør en stor innsats for at vi skal ha en trivelig båtforening, og dette
er vi helt avhengige av. Lover og regler skal og må følges av alle medlemmer. Dersom man er
misfornøyd, må man bruke årsmøtet til å fremme forslag. Havnesjef leste så opp årsmeldingen for
havna.
Leder Hugo Rode Berntsen presenterte styrets årsmelding for 2019.
Årsmøtet spurte om sak angående medlem som ikke fulgte Pluggens lover og regler avklart? Dette ble
bekreftet av leder. Gard Hansen påpekte at knutekurs ble ikke avholdt i 2019 (men i 2018). Dette blir
strøket i årsmøteberetningen for 2019.
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Vedtak: Årsmøtet tok havnesjefs og leders årsmeldinger fra 2019 til orientering.

d) Regnskap
Kasserer Arne Sundsdal la fram regnskapet for 2019.
Vedtak: Årsmøtet tok regnskapet for 2019 til orientering.

e) Fastsettelse av depositum og årlig plassleie, gebyr for uteblivelse fra vakt og
dugnad, dagsgebyr opplagsplass, purregebyr årlig plassleie og godtgjøring til
tillitsvalgte
Ordstyrer leste opp og leder orienterte. Satsene ligger på Pluggens hjemmeside.
Plassleie og innskudd
Satsene for 2019 var:
Brygge 1-3 og 4 båter under 29 fot
Innskudd:
Kr. 6 000,Årlig plassleie:
00 t.o.m. 12 fot: Kr. 1.200
13 t.o.m. 15 fot: Kr. 1.400,‐
16 t.o.m. 18 fot: Kr. 1.800,‐
19 t.o.m. 21 fot: Kr. 2.300,‐
22 t.o.m. 24 fot: Kr. 2.700,‐
25 t.o.m. 27 fot: Kr. 3.100,‐
28 t.o.m. 30 fot: Kr. 3.500,‐
31 t.o.m. 33 fot: Kr. 3.900,‐
Brygge 4 – båter over 28 fot
Innskudd:
29-30 fot kr 20 000,31-32 fot kr 22 500,33-34 fot kr 25 000,35-36 fot kr 27 500,37-38 fot kr 30 000,39-40 fot kr 32 500,41-42 fot kr 35 000,43-44 fot kr 37 500,45-46 fot kr 40 000,Årlig plassleie:
29-32 fot kr 5 100,33-36 fot kr 5 600,37-40 fot kr 6 100,41-44 fot kr 6 600,45-46 fot kr 7 100,Foreningen går med overskudd og er i balanse, det er derfor ingen grunn til å øke noen satser.
Styret innstiller på å videreføre satsene for 2019.
Kommentarer:
Det er ulike satser på brygge 1-3 og 4 for båter på 29-33 fot. Kunne ikke satsen vært lik? Svar: Dette har
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med rettigheter til ”eldre” medlemmer å gjøre fordi de ikke skulle få kraftig økt plassleie og innskudd. Nye
medlemmer med båter 29-33 blir henvist til brygge 4. Saken ble behandlet og vedtatt på årsmøtet 2016
(se referat på hjemmesiden).
Det ble fremmet to forslag fra årsmøtet:
Forslag 1:
Lik årlig plassleie for alle båter i Pluggen tilsvarende brygge 4 (29-32 fot og oppover). 20 medlemmer
stemte for.
Forslag 2:
Satsende justeres over tre år. Forslaget falt.
Vedtak: Forslag 1 ble vedtatt av årsmøtet.
Nye satser blir da:
00 t.o.m. 12 fot: Kr. 1.200
13 t.o.m. 15 fot: Kr. 1.400,‐
16 t.o.m. 18 fot: Kr. 1.800,‐
19 t.o.m. 21 fot: Kr. 2.300,‐
22 t.o.m. 24 fot: Kr. 2.700,‐
25 t.o.m. 27 fot: Kr. 3.100,‐
28 fot:
Kr. 3.500,‐
29 t.o.m. 32 fot: Kr. 5.100,‐
33 t.o.m. 36 fot: Kr. 5 600,37 t.o.m. 40 fot: Kr. 6 100,41 t.o.m. 44 fot: Kr. 6 600,45 t.o.m. 46 fot: Kr. 7 100,-

Gebyrer
Uteblivelse fra vakt:
Dagsgebyr opplagsplass:
Purregebyr årlig plassleie:

1 500 kr
100 kr per døgn
300 kr (2. varsling)

Vedtak: Årsmøtet innfører nye satser for årlig plassleie og viderefører satsene for innskudd og
gebyrer for 2019.

f) Budsjett
Kasserer presenterte styrets forslag til budsjett for 2020.
Årsmøtet ønsket orientering om honorarer for tillitsvalgte. Kasserer orienterte.
Havnesjef ønsket å endre posten for olje til brygger fra 25 000 til 35 000 kr.
Forslag: Budsjettpost Rep/vedlikehold/dugnad økes fra 25 000 kr til 35 000 kr.
Vedtak: Årsmøtet vedtok styrets forslag til budsjett med en økning av post 10 til kr. 35000.
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g) Innkomne forslag
Det har ikke kommet inn forslag fra medlemmene. Styret fremmet 3 forslag for årsmøtet.
Forslag 1: Økonomireglement og revisjonsinstruks
Forslag til økonomireglement og revisjonsinstruks ble delt ut på årsmøtet. Forslag til nytt
økonomireglement ligger også under Lover og regler på Pluggens hjemmeside.
Vedtak: Økonomireglement og revisjonsinstruks ble vedtatt av årsmøtet.

Forslag 2: Større kontinuitet – tillitsvalgte
I år er 15 av 22 tillitsvalgte på valg samtidig. Det får uheldige konsekvenser for Pluggen hvis alle 15 blir
byttet ut samtidig. Kasserer og leder bør heller ikke være på valg samtidig pga. administrering av
banktjenester. (Leder og havnesjef kan ikke – ifølge Pluggens lover – være på valg samme år.) Styret
foreslår derfor at årsmøtet velger 6 av de 15 tillitsvalgte for kun ett år – fra 2020 til 2021.
Årsmøtet spurte om dette også er nødvendig for valget av havneassistentene? Leder svarte at det er
vanskelig å finne mange tillitsvalgte, og derfor ønsker styret å gjøre det slik. Det er viktig med
overlapping.
Vedtak: Forslaget ble vedtatt av årsmøtet.
Forslag 3: Medlemmenes e-postadresser
Styret har tidligere vedtatt at listen som inneholder e-postadressene til medlemmene i Pluggen
bare skal brukes av styret for å informere medlemmene. Det er viktig at denne e-postlista ikke blir
misbrukt.
Vedtak: Pluggens interne liste med e-postadressene til medlemmene, skal bare brukes av styret
som styrets informasjonskanal til medlemmene.
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h) Valg
Valgkomiteens innstilling ble lest opp av Jack Johansen.
De tillitsvalgte som er på valg er uthevet med fete typer. De som er markert med gult, foreslås valgt for
bare ett år, fra 2020-21. De som er markert med grått velges for to år. Samtlige er forespurt og har sagt
ja til valg.

Tillitsvalgte Pluggen

Navn

Valgt til

Båtplass

Tlf

Leder

Hugo Rode Berntsen

2020-22

920 15 339

Kasserer

Arne Sundsdal

2020-21

920 66 934

Havnesjef

Arvid Mathisen

2021

908 41 508

Styremedlem

Kjell Kristiansen

2021

902 00 075

Styremedlem

Runar Eiene

2020-22

905 27 153

Styremedlem

Ole Tom Johansen

2020-22

977 46 922

Styremedlem

Pål Andre Sætran

2020-21

920 63 319

STYRET

HAVNEKOMMITE
Havnesjef

Arvid Mathisen

2021

Brygge 2

908 41 508

Assistent

Svein Svensvik

2020-21

Brygge 1 907 56 206

Assistent

Bent-Ivar Kaasa

2020-22

Brygge 1 992 14 411

Assistent

Roy Andresen

2021

Brygge 2

926 89 430

Assistent

Tommy Lindholm

2021

Brygge 2

901 82 497

Assistent

Knut Bruun

2020-21

Brygge 3 901 25 782

Assistent

Trond Andresen

2020-22

Brygge 3 412 69 086

Assistent

Harald Bekkevold

2020-21

Brygge 4 920 90 736

Assistent

Ole Bjørn Bekkevold

2020-22

Brygge 4 91723654

Assistent

Gard Hansen

2020-21

Brygge 1 452 67 220

Assistent

Harald Bekkevold

2020-22

Brygge 4 920 63 319

Revisor

Alf Håvard Nilsen

2020-22

928 99 566

Revisor

Harry Edvardsen

2021

906 39 759

Jack Johansen

2020-22

936 54 400

OPPLAGSPLASS

REVISJON

VALGKOMMITE
Gard Hansen

2021

45267 220

Vedtak: De innstilte av valgkomitéen ble valgt ved akklamasjon.
Årsmøtet ble avsluttet kl. 20:05.
Referent Ole Tom Johansen

5

