STYREMØTE I ULEFOSS BÅTFORENING 4. MARS 2021
Tilstede:
Stian Westheim, Kent Inge Dahl, Stian Ringsevjen, Trond Arne Grindem, Jens Henning F Lunden, Lasse
Pershaug, Oddvar Kleivane, Bjarne L Johansen, Tor Erik Baksås og Henrik Salomonsen
Meldt forfall:
Hans Olaf Kastodden, Tor Ove Ramtoft og Roar Kasin
Sted: Ulefoss Brygge.
Sak 1 Valg 2021 ble avholdt ute på Ulefoss Brygge for å kunne overholde smitteverns reglene. Etter denne
seansen reiste valg komitè og noen medlemmer hjem slik at det ikke ble noen utfordring med smitteverns
reglene.
SAK 1 – Valg 2021.
Gjennomgang med Valg komiteen for å få status på årets valg, og de hadde kontroll. Følgende medlemmer
er på valg:
Stian Westheim (Leder)
Kent Inge Dahl (Havnesjef Ulefoss brygge)
Hans Olaf Kastodden (Kasserer)ønsker ut av styret.
Trond Arne Grindem (Varamedlem)
Tor Ove Ramtoft (Havnekomitè)
Roar Kaasin (Havnekomitè) ønsker ut av havnekomiteen
Under denne seansen kom det opp et forslag om å fjerne styre posten «Kasserer». Dette er en post som
det ikke lengre er behov for så lenge vi bruker en regnskapsfører til å håndtere regnskapet. Dette er da noe
som vil komme som forslag til årsmøtet slik at vi kan få endret vedtektene.
Havne komiteen var det også enighet om å redusere fra 3 til 2 medlemmer da den ene av disse ikke ønsket
å stille til gjenvalg. Havnesjefer og resterende medlemmer i havnekomiteen mente dette var
uproblematisk da det ikke var behov for så mange i komiteen.
SAK2 – Mudring i Kastebukta
Kragerø Sjøtjenester har fullført mudring i kastebukta. Valget om å ta dette på timespris var et godt valg da
jobben gikk raskere enn forventet og totalsummen ble godt under det som var beregnet.
SAK 3 – Fangdam ved bekkeutløp
Fangdammen ved utløpet av bekken er ferdig og ble betegnet som et fint utført arbeid av Entreprenør Per
Ole Moen
SAK 4 – Regnskap 2020
Svea finans har tatt jobben med å kreve inn utestående penger, og resultatet av dette ser meget bra ut uten
at det kostet masse penger, så dette er en tjeneste vi kommer til å benytte i fremtiden også.
Gjennomgang av regnskap for 2020 og oppsett av budsjett for 2021. Selv om det er brukt mye penger i
2021 så mener vi fortsatt at regnskapet ser bra ut for fremtiden.

SAK 5 – Årsmøte.
Ny dato for årsmøtet ble foreslått til fredag 30/4-2021. Stian W sjekker med Moen Gård mulighetene til å
avholde årsmøtet. Vi regner med å måtte sette opp påmelding slik at vi har 100% kontroll på hvem som
kommer og at vi ikke blir for mange i forhold til smittevern reglene i kommunen.
Forslag til Årsmøtet:
1.

Styret ønsker å fjerne posten Kasserer i fra styret. Styret mener at dette er et verv som ikke lengre
er påkrevd i og med at vi benytter en regnskapsfører til jobben. Jobben som Kasserer har hatt med
å hente post i postboksen og se over regninger, kvitere på disse og overlate de til regnskapsfører
blir flyttet til leder og nestleder i styret. Det er også ønske om å redusere havnekomitè til 2
personer.

2.

Etter flere store oppgraderinger på anleggene våre mener vi det nå er riktig å øke havneavgiften i
fra 1700 til 2000kr. Denne ble sist endret fra 1600 til 1700 på årsmøtet i 2016

Dato for nytt styremøte ble ikke satt

Referent
Stian Ringsevjen

