Referat fra Styremøte 16. februar 2016
Fremmøtte: Arne Henry Grottvik, Kenneth Lønning, Jarle Husby, Kjetil
Toth, Narve Susort, Svein Nilsen
Styret var vedtaksført.
Ikke møtt: Oddny Jøsang
Tid:

torsdag 16. februar kl 18:00

Sted:

Klubbhuset

AGENDA:
1. Referat fra forrige møte
Vedtak : Godkent uten merknader
2. Bryggeutvidelse
Beslutning om vi skal anke. Vedtaket i teknisk utvalg er vedlagt
Vedtak:

Styret besluttet at vedtaket i Teknisk utvalg skulle ankes med 4 mot 1 stemme.
Kenneth Lønning stemte mot

3. Regnskap 2016
Kasserer kan kanskje legge frem tallene for 2016 på møtet
Vedtak:

Styret tok vedlagte regnskap til orientering. Det var et avvik i fremlagt regnskap
på kr 387,88. arle retter dette opp når han kommer i Nordsjøen

4. Styrets forslag til Budsjett 2017
Styret arbeidet frem et budsjett for 2017 som viser et driftsoverskudd på kr 15.490,5. Styrets årsberetning 2016
Vedtak:

Styreleder skulle revidere utkastet til årsberetning og legge ved referatet før
innkalling til årsmøtet

6. Styrets forslag til kontingent for 2018
Vedtak:

Styret vil foreslå unendret kontingent for 2018 på kr 1600,- for 4 mtr plass og kr
1200,- for 3 mtr plass. I tillegg vil styret foreslå at det kreves inn og settes av til
fond til bryggeutskiftning på kr 1.000,- for 2017.

7. Fastsettelse av tid og sted for årsmøte
Vedtak: Årsmøtet avhldes onsdag 5. april kl 18:00 i klubbhuset
8. Eventuelt
Forrige årsmøte bestemt at styret skulle legge frem forslag til fastsetting av pris pr. båtplass
Vedtak : Styret foreslåt at prisen pr. båtplass pr. 01.01.2017 indeksreguleres fra 01.01.2012
– 31.12.2016 + at en legger inn et beløp for den verdiøkning som har vært i
perioden på resten av anlegget og båtforeningens verdier. Prisen pr. båtplass er satt
på 4 mtr plass. For andre størrelser reguleres prisen ihht breddemeter. Hvis
utvidelsen av bryggene blir realisert mener styret at en skal fastsette ny pris ihht til
dette. Det viderefører praksisen far de to tidligere bryggeutvidelsene.
Indeksregulering: 2012-2016 = økning fra kr 32.000,- til kr 35.845,- Styret mener en
rimelig verdiøkning er kr 4.155,- Styrets forslag til ny pris for 4 mtr plass er kr
40.000,-. Dette gir en verdiøkning på ca 100% ift første bryggeutvidelse
9. Dato for neste styremøte
Vedtak : Styreleder kaller inn til neste hvis det kommer inn saker til årsmøte

Arne Henry Grottvik (sign)
Formann/referent

