
 
 
 
 
 
 
 

Referat fra årsmøte i Ulefoss båtforening 

fredag 16.03.2018 kl. 19.00 på Moen Gård 

 

21 medlemmer tilstede.  

Dette må vi si var bedre oppmøte enn på mange år. Vi hadde også fått in flere 
saker fra medlemmene som ble tatt opp på møtet. Etter møtet ble det servert 
lapskaus. Det var god stemning under møtet og mange ble sittende igjen å skravle 
etter møtet.  

 

1. Valg av dirigent. 

Årsmøtet valgte enstemmig Stian Westhein 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 Leif Arne Bakaas og Jan Martin Hodne 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 2017. Regnskapet ble godkjent med 1 
kommentar. 

Kommentaren var på lave inntekter i forhold til det høye strømforbruket.  Stian 
Westheim sjekker opp dette med Nome Regnskaps Center og får litt flere detaljer. Vi ble 
enige om å fylle inn en ny kommentar i årsmøte referatet som legges ut på hjemmesiden 
I ettertid.   

 

Ny kommentar etter styremøte 21.05.2018 

Etter en nærmere titt på det som er avlest på strøm målerne så stemmer nok disse 
inntektene. Vi ble også enige om å se litt nærmere på forbruket utover sommeren. 

Ønskes det flere detaljer, ta kontakt med Stian Ringsevjen eller Stian Westheim.  



 
 
 
 
 
 
 

6. Godkjenning av budsjett 

Formann informerte om budsjett for 2018, og det ble godkjent med 1 kommentar. 

Kommentar var på lavt budsjett på strøm inntekter. Dette henger sammen med lave 
inntekter tidligere år som styret vil se litt nærmere på i ettertid. 

 

7. Innkomne forslag 

 

  Forslag fra Styret 

 
FORSLAG 1 – Pris på kranløft 
 
Kranløft faktureres med kostpris + 100kr Det vil bli en differensiering på 2 båt 
størrelser. 
For 2018 vil 0-30 fot koste 900kr eks mva + 100kr og 30-34 fot 1800kr eks mva + 100kr. 
Styret ønsker at disse prisene må kunne endres fra år til år uten at dette må tas opp på 
årsmøtet. Dette fordi det er vanskelig å få fast pris for flere år av gangen. 
 
Forslaget ble godkjent med følgende kommentarer. 1 medlem syntes prisen på båter 30-
34 fot var for høy, og mente det ville bli billigere å ordne dette selv utenom foreningen. 
 
 
FORSLAG 2 – Pris på innmelding i bom 
 
Engangsavgift for registrering i bom settes til 200kr Ønsker du nøkkel så vil dette 
fortsatt koste 
400kr. Hvis du ikke betaler medlems avgift så slettes nummeret i fra bommen. 
 
Forslaget ble enstemmig godkjent. 
 
Etter forslag fra et medlem ble vi enige om at vi skulle informere på hjemmesiden om at 
de som også har nøkkel har tilgang på bod og toalett anlegg i kastebukta.. 
 
 
Innkomne forslag. 
 
 
FORSLAG 3 – Rullering på båtplassene på Torsnes    
 
Det er ønske om at medlemmer som ligger pa  utsiden av Torsnes brygga bør prioriteres 
ved ledig plass pa  innsiden framfor nye medlemmer. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt.  
 



 
 
 
 
 
 
 

FORSLAG 4 – Salg av reklameartikler.   
 
Salg av vimpler, capser, t- skjorter etc. med logo. Hvis dette blir en suksess kan tilbudet 
utvides etterhvert.  
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
 
FORSLAG  5 – Heising av båter. 
 
I dag er det kun et utsett/opptak av ba ter.  Bør vi ha flere dager med opptak og utsett?  
 
Det ble enstemmig vedtatt at vi skal prøve med inntil 3 dager. 2 ukedager og 1 lørdag. 
 
 
FORSLAG  6 – Utsetting av båt på Ulefoss Brygge 
 
Ønske om en gangbane/utrigger ved Ulefoss brygge der en kan sette ut ba ter. Dette for a  
ha noe a  fortøye ba ten i mens bil og henger kjøres vekk. 
 
Det kom her fram pa  møtet at kommunen har en plan om a  støpe en bedre kjørerampe 
pa  stedet. Dette var planlagt i 2017, men det var vist ikke penger til a  gjøre dette, sa  det 
ble utsatt. Det var da enighet om at UBF bør holde litt igjen inntil vi ser hvordan det ga r 
med disse planene.  Flere syntes dette var en god ide, men det var litt usikkerhet rundt at 
UBF skulle ta denne jobben og disse kostnadene. 
 
 

8. Fastsetting av kontingenter og avgifter 

 

Ingen endringer på kontingenter og avgifter 

Godkjent uten merknader.   

 

 

9. Valg 

  

Styret og komiteer for 2018 

 

Styret: 

Leder   Stian Westheim  (ikke på valg – 1 år igjen) 

Nest leder  Kent Inge Dahl  enstemmig valgt  for 2 år  



 
 
 
 
 
 
 

Kasserer  Hans Olaf Kastodden (ikke på valg – 1 år igjen) 

Sekretær  Stian Ringsevjen  enstemmig valgt  for 2 år 

1. varamedlem Trond Arne Grindem (ikke på valg – 1 år igjen) 

2. varamedlem Jens Henning F. Lunden enstemmig valgt  for 2 år 

 

 

Havnesjefer: 

Kastebukta  Oddvar Kleivane  enstemmig valgt for 2 år 

Torsnes  Lasse Pershaug  enstemmig valgt for 2 år 

Ulefoss Brygge Kent Inge Dahl  (ikke på valg – 1 år igjen) 

 

Havnekomité: 

Kjell Einar Lie      (ikke på valg – 1 år igjen) 

Tor Ove Ramtoft      (ikke på valg – 1 år igjen) 

Kjeld Stub-Jakobsen     enstemmig valgt for 2 år 

 

Valgkomité:  

Leder   Tor Erik Baksås  (ikke på valg – 1 år igjen) 

Medlem  Henrik Salomonsen  enstemmig valgt for 2 år 

Medlem  Håvard Øygarden   enstemmig valgt for 2 år 

 

 

Referent: Stian Ringsevjen 

 

 

___________________________________   _____________________________________ 

 Leif Arne Bakaas     Jan Martin Hodne 


