
Refe rat Arsmøte, Askje Btforening
Avholdt i Btforeningens lokale, 22.02.2017

1. Konstituering

• Ingen merknader til lnnkalling

2. VaIg av møteleder og referent

• MØteleder, Rune Nordbø
• Referent, KjeIl Osland

3. Godkjenning av fremmøtte representanter
• Antall fremmøtte: 28 stk, alle stemmeberettiget

4. Arsmelding, v/Sekretr

• Godkjent med kommentar pa at Dye Askje ogsâ var med I valgkomiteen.

5. Regnskap, v/kasserer

• Godkjent uten kommentar

6. Vedtekter 2018

• Endring av vedtekter I følge EU direktiv

• Godkjent uten kommentar

7. Nye sjøboder

• Rivning av det gamle foreningshuset og bygging av fire (4) nye sjøboder
• Forsiag Ira medlem om a fjerne følgende setning i styrets forslag for kostnader rundt nye boder:

o ffDet kan komme utgifter som styret ikke har forutsett. Eventuelle utgifter belastes nye bod
eiere inntil kroner 200 000 totalt (50 000 pr stk). Utgifter ut over dette dekkes av
batforeningen

o Overveldende flertall for styret sitt forsiag

• Resultat trekning

1. Svein Terje BØrve
2. Melvin Hodnefjell
3. KjetiI Haugvaldstad
4. Leif Magne Helgeland

• Reserver
1 Jane Haugvaldstad
2 Evy og Norbert Puttkamer
3 OveHelle
4 LarsiPranFlesja

• Trekning godk/ent



8. Innkomne Forsiag, v/kasserer

1. Forslag om g til vedtekter gjeldende før 2010 vedrørende antall btpIasser pr Gnr/Bnr I motsetning
til dagens vedtekter som spesifiserer antall pr husstand

Forsiag ikke vedtatt, kun 1 stemme

• Forsiag Ira styret i bâtforening,

2. Tinglysingsgebyr — Transport av tinglyste plasser
• Styret foresIr innføring av administrasjonsgebyr p kr 500 til Askje bâtforening for

hndtering av transporterkIring for btpIass/bod som allerede er tinglyst. Dersom
bde btpIass og bod transporteres p samme skjema utløser det kun ett gebyr.

• Administrasjonsgebyret kommer I tillegg til tinglysingsavgift til Kartverket, pt 535,- kr.

• Forsiag vedtatt, enstemmip

3. Tinglysingsgebyr — Tinglysing av bâtplasser som ikke er tinglyst tidligere
• I forbindelse med tinglysing av btpIasser og boder I 2005 og I 2012 tok Askje

btforening et gebyr pa 15 000kr for tinglysing av batplass og/eller bod. Dette er ikke
nedfelt I statuttene, I prislisten eller pa veiledningen for transporterkIringsskjemaet.

• Tinglyste bâtplasser/boder kan fremleies eller selges fritt til personer med tilhørighet til
RennesØy Kommune (Gnr/Bnr). Ikke tinglyste plasser kan ikke fremleies, og kan kun
selges tilbake til Askje batforening.

• Styret foreslar at har prisliste oppdateres slik at Askje batforening krever gebyr som
følger;

o Tinglysingsgebyr til Kartverket i henhold til faktura Ira Kartverket (kr 535 per
31/12-2017)

o FØrste gangs tinglysing av bàtplass/bod — gebyr kr 15000 til Askje batforening

• Forsiag vedtatt, enstemmig

4. Forslag til endring av regler I forbindelse med utleie av Storbygget
o Oppdatert dokument presenteres.

• Forsiag vedtatt, enstemmig



9. VaIg,

Vaig komitë, Tor Meling (Leder), Arnstein Olsen, Ove Aske

• Valgkomiteens innstilling

* Vaig av formann for ett r

* Ove M. Helle stiller til gjenvalg

Vaig av ett styremedlem for 1 âr pga bedre fordeling ved utskifting av styret

* Kurt Hansen ikkepâvalg

* Arild Gabrielsen gjenvalg 2 âr

* Odd Haugvalstad yjenvalg 1 ãr

* KjellOsland gjenvalg2ãr

Vaig av to varamenn for to àr

o Bjørn Larsen ikkepãvalg
o SveinlerjeBørve ny,2är

Ny vaig komitë:

o frode Skibenes 1 r
o Oddgeir Aske 1 &
o Tormod Lande 1 r

• Vaig godkient

Mosterøy 05.03.20 18

Arnstein Olsen Arne Birger


