
Protokoll til årsmøte 2021 for Lundsvågen Båtforening
Organisasjonsnummer: 971340258
Møtet er blitt gjennomført heldigitalt fra 13. april kl. 15:00 til 27. april kl. 15:00.

Antall deltagere: 118.

Følgende saker ble behandlet på årsmøtet:

1. Godkjenning av innkalling og agenda for generalforsamlingen
I denne saken tar medlemmene stilling til om en mener generalforsamlingen er lovlig 
innkalt og at saklisten samsvarer med foreningens lov. Stemmer en mot, vil dette tolkes 
som at medlemmet mener generalforsamlingen er ugyldig.

Styrets innstilling
Styret anbefaler at det stemmes for å godkjenne innkalling av innkalling og agenda. 
Generalforsamlingen avholdes digitalt som en direkte følge av koronautbruddet. 
Regjeringen har åpnet for denne typen årsmøter i boligbyggelag, eierseksjonssameier 
og borettslag som er underlagt egne lovbestemmelser for hvordan årsmøter skal 
avvikles.

Vedtak
Innkalling og agenda godkjennes

Antall stemmer for: 104
Antall stemmer mot: 1
Antall blanke stemmer: 2
Flertallskrav: Normalt (50%)

2. Årsberetning
Årsberetning for Lundsvågen Båtforening for 2020 er styrets oppsummering av året.

Styrets innstilling
Styret anbefaler at årsberetningen for 2020 godkjennes.

Selve årsberetningen er vedlagt.

Vedtak
Årsberetning for 2020 godkjennes

Antall stemmer for: 99
Antall stemmer mot: 1
Antall blanke stemmer: 4
Flertallskrav: Normalt (50%)

3. Regnskap 2020 og Budsjett 2021, samt revisors beretning.
Styret anbefaler årsmøtet å godkjenne regnskap og budsjett.

 



Vedtak
Regnskap for 2020 og Budsjett for 2021 godkjennes.

Antall stemmer for: 95
Antall stemmer mot: 0
Antall blanke stemmer: 5
Flertallskrav: Normalt (50%)

4. Fastette kontingenter og havneavgift for 2022
For å holde tritt med prisøkning og kommunale utgifter ber styret om mandat til å øke 
kontingenter/avgifter med 3,5% for 2022.

Vedtak
Styrets forslag til kontingenter og havneavgift for 2022 vedtas

Antall stemmer for: 84
Antall stemmer mot: 18
Antall blanke stemmer: 5
Flertallskrav: Normalt (50%)

5. Sak fra styret: Lånesøknad/kredittfasilitet.
K-bryggen er i meget dårlig stand, og utgjør en fare for personer og materiell.

Styret ønsker derfor tillatelse til å kunne ta opp et lån/kredittfasilitet inntil kr. 3 millioner, 
for skifte av brygge. Fullmakten skal gjelde i 3 år. Styret Dnner beste Dnansiering.  Tette 
vil også gi noen nye båtplasser i tillegg.

Styrets innstilling
Bryggen må skiftes, og vi anbefaler at dette godkjennes.

Vedtak
Forslaget godkjennes

Antall stemmer for: 99
Antall stemmer mot: 2
Antall blanke stemmer: 5
Flertallskrav: Normalt (50%)

6. Sak fra styret: Styrehonorar
Styrehonorar for 2021opprettholdes på kr.8 000,-

Vedtak
Forslag godkjennes.

Antall stemmer for: 101
Antall stemmer mot: 1
Antall blanke stemmer: 2

 



Flertallskrav: Normalt (50%)

7. Sak fra medlem: Redningstige
Sak fra Arne Jorsvoll: æeg forslår  at styret vurderer muligheten til å montere 
redningsstiger på Vytebryggene og dermed bedrer sikkerheten i havna.

Mitt forslag er å lage galvaniserte stålstiger som kan festes innerst i trekanten mot 
Vytebrygga  på uteliggeren som ikke er mulig å gå på. Tette medfører en redningsstige 
ved annenhver båt. Redningsstigen  vil ikke vEre i veien og det vil vEre en mulighet til 
raskt å komme opp av vannet hvis en er uheldig.

Styrets innstilling
Tette vil ikke gi en signiDkant bedre sikkerhet.  ci henstiller til å bruke eget Vyteplagg, 
samt ha badestige lett tilgjengelig, på egen båt.

6stimat er Oa.kr.5000,- pr. båtplass i ekstra engangsinnskudd, om tiltak vedtas.

Ikke godkjent

Antall stemmer for: 18
Antall stemmer mot: ««
Antall blanke stemmer: 27
Flertallskrav: Normalt (50%)

8. Sak fra medlem: Registreringsplikt
Sak fra Arne Jorsvoll: »Pentlig registrering av småbåter er i dag frivillig. Flere 
grupperinger arbeider for å innføre obligatorisk registreringsplikt for småbåter. 6n 
oPentlig registrering som følger båten og oppdateres ved eierskifte vil forenkle 
identiDsering ved ulykker, båter som Dnnes drivende på sjøen og av Ueierløseé båter som 
etterlates i havna. For å sikre at alle båtene i havna er forsikret og at vi vet hvem som eier 
båtene vil registrerings plikt for båter i havna forenkle dette arbeidet. 

Styrets innstilling
Styret ønsker ikke å pålegge medlemmer en ekstra utgift/registreringsplikt, som pr. dags 
dato ikke er lovfestet.

Tet er ingen sammenheng mellom registrering og forsikring.

Ikke godkjent

Antall stemmer for: 1«
Antall stemmer mot: 73
Antall blanke stemmer: 17
Flertallskrav: Normalt (50%)

9. Sak fra medlem: Portalkran

 



Sak fra »ve Bertelsen: zortalkran burde ivaretas bedre. 6n burde søke og bygge et 
glasstak over den nåvErende spyleplassen for å ivareta den kostbare portalkrana. Tet 
ville forlenge dens levetid atskillig.

Tet er også en tungvint plassering av vaskeplass. Ny vaskeplass bør bygges, og da rett 
frem for der krana tar opp båter. Tet vil bety større ePektivitet og en slipper at portalkrana 
legger beslag på et så stort område som tilfelle i dag. Mange av båtene er oppe fra 3  til 
5 dager og det Dnnes godt om plass i nErhet av ny spyleplass. 

6n trenger heller ikke spesielt høye vegger på spyleplass. 

Ang. slamutskiller kan en vel også benytte dagens løsning, ved at en legger rør fra ny 
spyleplass bort til den eksisterende.

Styrets innstilling
Tette er et godt innspill. Styret jobber med  en plan ang. bedre utnyttelse av hele tomten. 
Jak over nåvErende plass, ville vErt kostbart og ekskludert seilbåter.

Vedtak
Styret gis fullmakt til å jobbe videre med forslaget, som del av en helhetlig plan.

Antall stemmer for: 81
Antall stemmer mot: 1«
Antall blanke stemmer: 10
Flertallskrav: Normalt (50%)

10. Informasjonssak
Låssystem

Situasjonsplan for havnen

Kommende arbeider:

-  Htbedring rausmoloer

- Jilrettelegging av buss, og rundkjøring

- Nytt båtopptrekk

Vedtak
Jas kun til etterretning

Antall stemmer for: 91
Antall stemmer mot: 1
Antall blanke stemmer: 10
Flertallskrav: Normalt (50%)

11. Valg av Valgkomité
calgkomit en har som oppgave å foreslå styreformann og medlemmer og varamenn til 
styret. calgkomit en skal ha tre medlemmer, og velges for ett år.

 



Styrets innstilling
Te tre foreslåtte kandidatene stiller alle til gjenvalg. »g vil gjøre en god jobb, også til 
neste valg

Vedtak
Jil valgkomit  velges:

Mons Kvalsvik

Norvald Jorsteinbu

Jerje Bergsagel

Antall stemmer for: 95
Antall stemmer mot: 0
Antall blanke stemmer: «
Flertallskrav: Normalt (50%)

12. Valg av revisor
Stein 6ndresen har sagt seg villig til å fortsette som foreningens revisor.

Styrets innstilling
Stein 6ndresen gjør en god jobb som foreningens revisor, og vi er svErt fornøyd med at 
han tar gjenvalg.

Vedtak
Stein 6ndresen velges som foreningens revisor

Antall stemmer for: 98
Antall stemmer mot: 0
Antall blanke stemmer: 1
Flertallskrav: Normalt (50%)

13. Innledende sak før valg av leder, styremedlemmer og vararepresentanter
Før valget av tillitsvalgte i foreningen, Dnner styret det naturlig med en presentasjon av 
valgkomiteens innstilling. 

Styrets innstilling
Medlemmene tar saken til orientering.

Vedtak
Medlemmene tar saken til orientering.

Antall stemmer for: 92
Antall stemmer mot: 0
Antall blanke stemmer: 9
Flertallskrav: Normalt (50%)

 



14. Valg av tillitsvalgte
Følgende ble valgt:
Styreleder: Jerje Maurit en
Styremedlemmer: Arne »nstein, Gunnar cestbøstad, »dd Jerje eradstveit
caramedlemmer: Jore Jhomassen, Fredrik Norvald Sandved

 


