Referat fra årsmøte i Askje Båtforening 08 Mars 2012
1). Åpning av årsmøte ved Formann
Formann i A.B.F. Arild Galta åpnet årsmøte.
- Ingen kommentarer til Innkalling dette året.
2). Valg av Møteleder
Magnus Hodnefjell ble valgt til møteleder.
Stein Ivar Rødland og Arild Breiland ble valgt til å skrive under protokollen.
3). Godkjenning av fremøtte representanter
18 Stk fremmøtte, alle stemmeberettigede.
4). Gjennomgang av årsberetning
Årsberetning gjennomgått og godkjent uten kommentarer.
5). Gjennomgang av regnskap
Hovedtall i revidert regnskap gjennomgått og godkjent .
6) Videre fremdrift/prosjekt
Gjennomgikk antall salg av boder og båtplasser i inneværende periode.
Gjennomgikk Prosjektbudsjett for 2012 .
Eventuell asfaltering av uteområde er den store utgiftsposten som kommer opp i
næste periode.
Støtte på årsmøtet for å få asfaltert området og ferdigstillt dette.
Prioritet på å ferdigstille Storbygg i løpet av 2012.
ABF vil sette opp et vedlikeholdsprogram med aktiviteter som sikrer at alt holdes i
hevd nede i havna.
7) Behandling av innkomne saker

Arne Olsen fremmet forslag om endring av vedtekter og beregning av ansiennitet
ved tildeling av båtplasser. Det ble kraftig debattert om ansiennitet skal gå helt
tilbake til oppstart i 1986 eller om ansiennitet idag fortsatt skal stå til det som er
brukt siden nytt styre konstituerte seg i 2001 basert på datidens tilgjengelig
informasjon.
Årsmøtets deltakere tok til ordet for at en må stå på dagens ansiennitetetsdatoer og
at en nå må legge bak seg debatten rundt dette. Da det er manglende om noen felles
dokumentasjon rundt ansiennitet før 1992.
Etter noe frem og tilbake ble en enig om å sette opp 2 forslag som årsmøte måtte
stemme over.
Forslagene det stemmes over er:
1. Beholde ansiennitet slik den ligger inne idag – Fikk 13 stemmer
2. Sette alle medlemmer som har ansiennitet tilbake til 1992 likt med samme
dato 1.1.1992 - Fikk 3 stemmer
2 blanke stemmer ble avgitt.
Gjennomgang av saker fra Styret:
Mulighet for Parkering og lagringsplass bak bodgrupper, – pris som styre forslo på
1000 kr måned ble debattert.
- Årsmøtets forslag er at en legger seg på 4000 pr år for en slik plass som en
prøveordning. Vil bli evaluert i slutten av 2012.
- Forslag på å sjekke med Tomteutvikling om de har behov for
parkeringsplasser og om ABF kan forhandle noe ifm dette.
- Ang dører i boder ble det stillt spørsmål om det er noen reklamasjonsrett på
dette at dører råtner. Men dette er det ikke mulighet for og medlemmer må fikse
sine dører.
- Frittak for dugnad ble satt til 5000,- pr år
- Ryfylke friluftsråd har bedt om støtte fra båtforeninger:

Styret ønsket at en tok en avstemming rundt dette for å lodde stemningen for og
imot , for deretter å styrebehandle denne saken.
1. Ønsker å støtte Ryfylke fritidsråd, Styret vil ta avgjørelse på sum
- Fikk 8 stemmer
2. Ønsker ikke å støtter Ryfylke Fritidsråd – Fikk 8 stemmer
2 stk stemte blank
-

9) Valg
Styret utvides med 1 ekstra Styremedlem. Gjelder sesongen 2012-2013. Grunn
ferdigstilling av prosjekter og at en går inn i forvaltningsfase. Årsmøte godkjente.
- Valget i henhold til Valgkomiteens innstilling hvor,
- Endre Aske og Ove Aske ønskes velkommen inn i styret.
Formann Arild Galta ble klappet av som Formann og gikk ut av Styrert.
Benke forslag på Alf Inge Hovland. Alf Inge støttet forslag fra Valgkomiteen og
kan være en kandidat for senere valg.
Revisorer fortsetter , Siv Marianne og Norunn
Arild Galta går inn i valgkomite sammen med Kurt S. Hansen
10) Eventuelt
Avslutningsvis ble det diskutert at en må ta en gjennomgang av Brannsikring i
boder og Storbygg igjen og Styret måfølge opp med tanke på brannvarslere og
sikring med informasjon til alle medlemmer om det som er vedtatt for sjøbuer.
En må og se til at nødvendig dugnad rundt strøm blir initiert og fordelt.
Tilgang til Lyse sitt fibernett inn i storbygg med de muligheter det gir bør følges
opp av Styret.
Arild Breiland
Askje 13 mars 2012
Arild Gabrielsen, Referent

Stein Ivar Rødland

