Kvina Båtforening
Årsmøtereferat
30.03.2019
I. Start møtet
Leder Ronny Andersen startet møtet til kvina båtforening kl. 12:00 den 30.03.2019 på
forsamlingshuset i kvina.
II. Tilstede
24 medlemmer deltok på årsmøtet 2019
III. Årsberetning
Leder av kvina båtforening tok oss gjennom årsberetningen for 2018. Innholdet
oppsummerer aktivitet og milepeler med arbeidet som har vært gjort i 2018
IV. Åpne saker
‐

Vedtekter / havnereglement: 7. juli i ekstraordinær t årsmøte ble følgende
forslag til endring vedtatt: Punkt 4 i havnereglement foreslås endret da det
kan virke urimelig at leietaker som sier opp sin båtplass må vente til
eventuell ny leietaker er på plass før innskudd utbetales. Ved liten
etterspørsel vil man da risikere å bli hengende ved innskudd på plass som
man ikke benytter på ubestemt tid. Styret anbefaler at dette endres til at
utbetaling må skje innen tre mnd. Årsmøtet støtter forslaget.

‐

Årsmøtet gir styret fullmakt til å konstituere seg selv. Årsmøtet velger
leder samt 4 styremedlemmer

‐

Styret har oppnevnt en egen havnekomite. Komiteen består av Jostein
Solvang Nina Østrem og Steinar. Disse har starta med planlegging av
arbeid som må gjennomføres i løpet av 2019

‐

Regnskap: Et gjennomgang av regnskap er det tydelig at foreningen har
utfordringer når det gjelder økonomi. Vi har svært lite spillerom til nye
investeringer. Inntektene må økes om vi skal få prosjektet i havn. Det kom
spørsmål fra årsmøte vedrørende budsjettsprekk på ca. 2 mil. Informasjon
vedrørende betongbrygge som erstatning for molo samt feilberegning av
masser samt mudring ble gitt.

‐

Valg: Valgkomite legger fram forslag til nytt styre:


Ronny Andersen Leder



Kent Fordelsen

1 år

Styremedlem 1 år



Vidar Slettjord

Styremedlem

1 år



Steinar

Styremedlem

2 år



Monrad

Styremedlem

2 år

V. Nye saker
‐

Ingen saker er på forhånd tilmeldt styret

‐

Eventuelt:
Bobilparkering: Etablering av 8-10 bobilplasser, godkjent av kommunen
forutsatt at godkjent tømming av toalett og grå vann er på plass.
Estimert årlig inntekt ca. 120000, investering i materiell til etablering er
ført på regnskap 2018.
Søkt om skilting til bobilcamp. Vi har tillatelse til å skilte på
tonnesvegen, kostnad med skilting ca. 5-6 tusen kroner
Vi har oppretta Vipps konto for foreningen slik at båt og bobil gjester
kan betale leie, alternativt kan det betales i butikken. Vippsnr er: 548685
Vi er forespurt om å stille areal til disposisjon for etablering av el-bil
ladestasjon. Årsmøtet er positivt innstilt til å gå videre med denne saken.
Det har vært problemer med is i havna i vinter, 14 dager i mars var det is
i havna. Diskusjon rundt etablering av bobleanlegg. Erfaringer fra
Kongsvik og Hemnes viser at dette kan være store utfordringer med drift
av dette. Ser videre på alternative løsninger.
Vi har en plan for leding av flomvann ut av havna. Foreningen har fått
tak i rør til dette formålet. Utfordringer med å få fraktet rørene fra Mo til
et minimum av kostnad.

‐

Forslag til todeling av havneleie: Dette ble vedtatt av årsmøtet.
1. innbetaling kommer snarlig.

VI. Møte hevet
Leder Ronny Andersen hevet møtet kl. 14:00.
Referat sendt av: Vidar slettjord

