
Protokollfra:
Arsmøte i Lærdal Båteigarlag ?012.

Årsmøte i Lærdal Båteigarlag, for driftsåret 201 1, bte avholdt:

Dato:
Tid:
Sted:
Frernmøtte rnedl ernme r:

Dagsorden:

Tirsdag 13. mars 2012
kl. 18:00
Båteigarlagets klubbhus, Laerdal
13

1. Styreleder Rune Einemo ønsket velkommen
2. Det ble registrert f 3 stemmeberettigede medlemmer.
3. Til møteleder ble Rune Einemo valgt.
4. Per Bondli ble valgt til referent.
5- lnnkallingen til alle Lagets medlemmer ble sendt ut 21. februar, annonse i $ogn Avis var

innrykket samme dag, og plakater var satt opp lokalt. Komplett tiate med sakJdokumenter
var utlagt på Lagets hjemmeside den 6. mars. lnnkallingen og dagsorden ble derved
godkjent uten anmerkning.

6. Til å undertegne protokollen ble Monique Heutink og Per Olåv Damstuen valgt.

$aksliste:
1. Årsmelding.

Arsrneldingen åle lesf av styeleder og godklent uten anmerkning.

2. Regnskap 2011.
Regnskapet far foreningsåret 2011 forelå i revidert stand, og ble enstemmig vedtatt-

3. Medlemskontingent og øvrige avgifter201Z.
$tyreis forslag til nye satser var som følger:
Båtplass i havna båt tom 1s fot- kr. 1 .100,- innenbygds eier
Båtplass i havna båt over 15 fot kr. 1 .500,- innenbylds eier
Båtplass I havna båt tam 15 fot kr. 2 f 00,- uænbygls eier
Båtplass ihavna båt sver 15 fot kr.2.200,- utennygds eier
lnnmeldingsavgift ved opptak i foreningen kr. 600,- år 1
Strømskap årlig leie kr. 900,-
Tilhenger døgnleie kr, ?50,-
Opptrekk I slipp leie inntil 3 døgn kr. 900,-
Opptrekk / slipp leie 4 - 5 døgn kr. 600,-
Varmtvanns steamer pr. gang kr. 900,- + diesel
Gjesteplasser i havna døgnleie kr. 100,- + strøm kr. 50.-
Nye safseråle enstemmig vedtatt.

I tilløgg vedtok Arsrnøtet, at dersom kasserer måtte sende puning på kontingenten tit
medlenmer som ikke betalertil rett tid, så v//e det påløp et gebyr på kr. 300,-. Dette må
framkamme på faldura for medlemsavgiften.

4. Valg av styre.
Til nytt styre for foreningsåret 2A11 - 2012 ble føtgende valgt:

. Rune Einemo leder giønvalgt for I år fram tif 2013.

. Jade Offerdal nestleder gjenvalgt fsr 1 år fram til Z0IB.
' Jarle Einemo kasserer nyvalgt for 2 år fram til 2A14.
. Per Bondli sekretær ikke på vatg iår fram til201J.
. Syerre Sæbø havnesjef gjenvalgt for p år fram til ZAI4.
. TrondØstby styremedlem nyvatgtforpår framtil2014.
. Sigmund Hovrud styremedlem ikke på valg iår fram it20i3.
. Ahv Grøttebø varaffiann nWaW for e år fram tilZAl4.
" Audun H. Bjørkum varamann nWaW for Z år fram til 2014.

15"] Lotz
.  l i ln
lrYUt\jt,u.0".^k



, Ingvar tsreivih vatgnørnd gjenvalg for I år fran til 2AlB.
, Per AIav Damstuen valgnænld nyvalgt fsr I år frarn {il ?0?3.
. Trond Østby valgnemd styrevalgi far I år fram til EAIJ.
. Sfri Lagmannsås reyimr ggbnvalgt far I år fram til ZglJ.
- Audun H. Bjøkum reyisor gjenvalgt fsr I &r fram tit pOlS"
' Jan L Erik$tad vara revispr nyvalgt for 1 år fram til ItI13.

5. Godtgiørelse medlemmer au styret.
FøNaget fiT saåser fer forenlngsåret 2Qt2- 2At3 var {ølgende:

. Leder: in 3.000 og fn båfpfass.

. Høuneslbf kr. 2il.00fi og fn båfplass.

. Kasserer ln. 10.00A ogfnbåfplass"
' SBkrefær kr. tfl"800rgfirbåfplass.
" lngen gadtgjørelse til de wvige styrem*dtemrnefia.

Forsfagrel ble ensåsmrnfg vedtatt av A,.srnøfef.

6. Utbedfing / oppgradering av båthavna.
$aken hsdde blitt styrebehandlet i rnøt* den 7. februar og styret ønsket aksept fra
årsmøtet sm fullmaht til å gjøre investering i henhold til saksdpkumentene og budsjett
fram{agt for defte årsmøte. | 2012 er det budsjettert rned å fomye E-brygga, noe snm vil
kcste ca. kr- 4å3.000. Videre var det i salrsdokumentene en kalkyle på et tilsvarend*
beløp far hver de øvrige bryggene. Styret ønsket derfor et vedtak der styret kunne gjøre
forløpende fumyinger av bryggeanlegget, så lenge investeringene kunne betales av
kassebeholdning, xten n*en fonn far låneopptak.
Arsmøtet vedtok detta, ag ga Styret denne tultmaklen.

T.Budsjett 2fi12.
$tyret hadde utarbeidet budsjettforslag, sonn var vadlagt saksdokurrentene. $ummen
av inntekter og utgifrer balanserte med et overskudd på kr. 150.750. Med en
erstatning fra IF fsrsikring ifm skader på E* *g C- bryggene på kr. 208.825. samt
pfantagte investeringer i2Ø12, foruentes det at kassebeholdningen (banhkonto) vit
va*re på ca- 1fi0.8CI0 ved utgangen av dette året.
Årsmøtet vedf*lr styret f*rslag tit budsjeft uten anmert<ninger.

8. Forslag til nye, revMerte vedtekter
Styret lladde utarbeidet forslag til nye, reviderte vedtekter. Disse inneholdt atle
elementene i de tidligere, gjeldende vedtekter, og har itillegg en Ead del elernenter sern
ikke tidligere var regutert. Forslaget var s*ndt ut til alle rnedlernrnene sarnrnen med
innkallingen til Årsmøtet.
Det hle forctatt avstemming, og 13 av f3 sfernmeåere{trg*de medigrnrner stemte f*r
de nye vedtel<tene" Et medlem kam med farslag om af de nye verltektene også burde
vært skrevet på nynarsk, noe årsnøtet samtykket i. Medlernmef sam korn med d*ffe
forslage,t ville far*øk* å ffnne rctt persan, sam kunne førestå deffe afibeidef.

$. Innkørnne saker.
Per Bondli hadde levefi inn forslag nm at Årsmøtet skulle ta stilling til orn det skulle
velges / etableres en kornite sam skulle forberede Båtelgarlagets 5O års jubiteum i
2014.
Efferliff dislrusjan øm dette, vedtnk Årsmøtet at Styret skulle arbeide med åfinne
medlemmer til en jubilaumskømits.

Laerdal 13. rnars 2012 ' l
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ÅRSAVSLUTNING z0fi

UTGIFTER

Div. Kostnader
Straum
Forsikring
Kai/brygger
Bygningar
Medlemsavgift
Diesel

INNTEKTER

21618,14 Div. Kostnader
37603,90 Straum
21186,00 Forsikring
59229,63 Maskiner/Utstyr
4462,00 Bygningar

Medlemsavgifi
70511.49 Diesel

299,52
60523,33

0,00

0,00
239600,00
60733,50

214611.22 361156,35

BATANSE

I bank 01.01.2011
Nefto inntekt

146545.13

EIGE

137571,26
14654s,13

I bank 31j224fi

Klubbhus/nausUinnbo
Flytebrygger

FORSIKRINGSVERDI ETTER POLISE

284116.39

1993700
1498500
3492200

BEHOLDNING - DRIVSTOFF

Diesel på tank i naust 31.12.2A11 Ca. 2500 titer


