
 
 
 
 
 
 
 

Referat fra årsmøte i Ulefoss båtforening 

fredag 08.03.2019 kl. 19.00 på Moen Gård 

 

17 medlemmer tilstede.  

Oppmøtet i år var vel heller ikke rekord stort, men det var god stemning under 
møtet og mange ble sittende igjen å skravle etter møtet. Etter møtet ble det 
servert lapskaus.   

 

1. Valg av dirigent. 

Årsmøtet valgte enstemmig Stian Westheim til møte dirigent. 

 

2. Godkjenning av innkalling og saksliste 

 Innkallingen og saksliste ble godkjent uten merknader. 

 

3. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll 

Årsmøte valgte enstemmig Vegard Hansen og Lasse Johansen til å underskrive protokoll. 

 

4. Godkjenning av årsberetning 

Leder leste årsberetningen, og den ble godkjent uten merknader. 

 

5. Godkjenning av regnskap 

Formann informerte om regnskapet for 2018. Regnskapet ble godkjent uten 
kommentarer. 

 

6. Godkjenning av budsjett 

Formann informerte om budsjett for 2018, og det ble godkjent uten kommentarer. 

 

7. Innkomne forslag 

 

Forslag fra Styret 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
FORSLAG 1 – Havneavgift i vinterhalvåret 
 
Havneavgift for båter som ligger på vannet i vinterhalvåret. Disse båteierne må også 
montere eget boble anlegg så vannet ikke fryser. Boble anlegget må ha egen strømmåler. 
Alternativt å nekte folk å la båten ligge ute mellom gitte datoer.  Prisen foreslås til å være 
kr 2000 eller lik som på sommeren kr 1700. 
 
Årsmøtet valgte her å sette prisen på havneavgiften til kr 1700 mellom 1. november og 
1. april  
 
FORSLAG 2 – Avgifter 
 
Ingen endringer på resterende avgifter for 2019. 
 
Forslaget ble enstemmig godkjent. 
 
FORSLAG 3 – Tillatelse til å låne penger 
 
Styret ønsker tillatelse til a  la ne inntil 600000 for mudring i Kastebukta    
 
Årsmøtet i Ulefoss Båtforingen, organisasjonsnr. 984669828 vedtok å la styret kunne 
oppta et lån på inntil kr 600.000 i Sparebanken Telemark org.nr. 937 891 334  
Som sikkerhet for lånet pantsettes Gnr 4, bnr 66 i Nome Kommune 
   
Pantedokumentets pålydende er på inntil kr 600.000 tilsvarende lånets størrelse   
 
Leder   
Stian Westheim 
Kasserer   
Hans Olaf Kastodden 
gis fullmakt til å signere lånedokumenter og evt. pantedokumenter på vegne av Ulefoss 
Båtforening, organisasjonsnr. 984669828 

  

8. Fastsetting av kontingenter og avgifter 

 

Ingen endringer på kontingenter og avgifter 

Godkjent uten merknader.   

 

 



 
 
 
 
 
 
 

9. Valg 

  

Styret og komiteer for 2019 

 

Styret: 

Leder   Stian Westheim  enstemmig valgt for 2 år 

Nest leder  Kent Inge Dahl  (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  Oddvar Kleivane  (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: 

Tor Ove Ramtoft      enstemmig valgt for 2 år 

Kjeld Stub-Jakobsen     (ikke på valg – 1 år igjen) 

Roar Kaasin      enstemmig valgt for 2 år 

 

Valgkomité:  

Leder   Tor Erik Baksås  enstemmig valgt for 2 år 

Medlem  Henrik Salomonsen  (ikke på valg – 1 år igjen) 

Medlem  Håvard Øygarden   (ikke på valg – 1 år igjen) 

 

Referent: Stian Ringsevjen 

 

___________________________________   _____________________________________ 

 Vegard Hansen     Lasse Johansen                          


