
Referat fra årsmøte i Ulefoss båtforening
24.03.15 kl. 19.00 på Vertshuset Ulefoss

19 medlemmer tilstede

1. Valg av dirigent.
Årsmøtet valgte enstemmig Hans Ove Borgen til møte dirigent.

2. Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkallingen ble godkjent uten merknader.

3. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll
Årsmøte valgte enstemmig Henrik Salomonsen og  Lasse Pershaug til å underskrive 
protokoll.

4. Godkjenning av årsberetning
Leder leser årsberetningen. Godkjent uten merknader.

5. Godkjenning av regnskap
Kasserer informerte om regnskapet for 2014, og det ble godkjent uten merknader.

6. Godkjenning av budsjett
Kasserer informerte om budsjett for 2015, og det ble godkjent uten merknader.

7. Innkomne forslag
FORSLAG 1 – ENDRING AV PRISER

Opptak økes fra kr 800,- til kr 1000,-
Utsett økes fra kr 900,- til kr 1000,-
Opplag økes fra kr 800,- til kr 1000,-



Et medlem mente at disse prisene tidligere ikke hadde blitt fastsatt på årsmøtet, men 
justert av kasserer i forhold til kostnadene vi hadde.  Kasserer mente at dette ikke var 
riktig, og at prisene skulle fastsettes på årsmøtet. I følge §8  Ordinært årsmøte, så skal 
årsmøtet alltid behandle et punkt som lyder: Fastsettelse av kontingenter/avgifter.

Forslaget ble ble enstemmig vedtatt.

FORSLAG 2 – Nedskriving av innskudd på båtplass.

Tillegg i vedtektene:
Alle nye innskudd på båtplasser vil bli redusert med 5% pr år  de 10 første årene. 
Plassenes innskudds verdi skal reduseres med maks 50 %. Dvs. Ved et innskudd på 
10000,- vil en etter 10 år få igjen 5000,- Etter 10 år skal verdien ikke lengre reduseres.   

Forslaget ble ble enstemmig vedtatt.

FORSLAG 3 – Varighet på verv.

Styret foreslår at §6 i vedtektene endres etter følgende oppskrift:
Alle verv økes til 2 år. Etter dagens vedtekter blir alle i havnekomiteen og alle i 
valgkomiteen byttet ut vært år. Styret mener det er lite lurt at alle i begge disse 
komiteene byttes ut hvert år.  Dette bør settes opp slik at ikke alle     byttes samtidig. 1 år 
byttes det 2 stk i valgkomiteen og 1 stk i havnekomiteen neste år byttes det 1 stk i 
valgkomiteen og 2 stk i  havnekomiteen.  Det året havnesjefen byttes, byttes det 1 stk i 
havnekomiteen. 

Forslaget ble ble enstemmig vedtatt.

§6  Faste komitèer  (Etter årsmøtet 2015)
Under styret sorterer følgende faste komitèer som på årsmøtet velges for 2 år av gangen:
1: Havnekomitè bestående av 3 medlemmer i tillegg til havnesjefen.
Det året som havnesjefen i Kastebukta byttes, byttes det kun 1 stk havnekomitè medlem. 
Neste år byttes det 2 medlemmer i Havnekomitèen. 

2: Valgkomitè bestående av formann og to medlemmer. 
Det året det byttes 2 medlemmer i Havnekomitèen byttes det 1 medlem i Valgkomitèen. 
Neste år byttes det 2 medlemmer i Valgkomitèen.  

8. Fastsetting av kontingenter og avgifter
Prisene for opptak, utsett og opplag økes alle til kr 1000 som foreslått av styret.  Alle 
andre kontingenter og avgifter forblir uendret.  

Godkjent uten merknader.



9. Valg

Styret og komitéer for 2015

Leder Hans Ove Borgen enstemmig valgt for 2 år

Nest leder Stian Westheim (ikke på valg – 1 år igjen)

Kasserer Hans Olaf Kastodden enstemmig valgt for 2 år

Sekretær Stian Ringsevjen (ikke på valg – 1 år igjen)

1. varamedlem Trond Arne Grindem enstemmig valgt for 2 år

2. varamedlem Jens Henning F. Lunden (ikke på valg – 1 år igjen)

Havnesjefer:
Kastebukta Kjell Stubb Jakobsen (ikke på valg – 1 år igjen)

Torsnes Lasse Pershaug (ikke på valg – 1 år igjen)

Ulefoss Brygge Kent Inge Dahl enstemmig valgt for 2 år

Havnekomité:
Oddvar Kleivane enstemmig valgt for 2 år

Tor Ove Ramtoft enstemmig valgt for 2 år

Sven Erik Andersen enstemmig valgt for 1 år

Valgkomité 
Leder Henrik Salomonsen enstemmig valgt for 2 år

Medlem Erik Røimål enstemmig valgt for 1 år

Medlem Håvard Øygarden  enstemmig valgt for 1 år

Referent: Stian Ringsevjen

___________________________________ _____________________________________

Henrik Salomonsen Lasse Pershaug


