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Dato:
Tid:
Sted:
Fremmøfte medlemmer:

Dagsorden:

Arsmøte i Lærdal Båteigarlag 2013.

Arsmøte i Lærdal Båteigarlag, for foreningsåret 2012, ble avholdt:

Tirsdag 12. mars 2013.
kl. 18:00
Båteigarlagets klubbhus, Lærdal
9

1. Styreleder Rune Einemo ønsket velkommen.
2. Det ble registrert 9 stemmeberettigede medlemmer.
3. Til møteleder ble Rune Einemo valgt.
4. Per Bondli ble valgt til referent.
5. Innkallingen, som sammen med øvrige møtedokumenter, ble sendt ut tilalle medlemmer,

som epost / brevpost. Innkallingen også lagt ut på Laget hjemmeside og det ble slått opp
plakater. Innkallingen og dagsorden ble derved godkjent uten anmerkning.

6. Til å undertegne protokollen ble Svein Storla og Per Olav Damstuen valgt.

$aksliste:

1. Arsmelding 2012.

Arsmeldingen ble lest av styreleder og godkient uten anmerkning.

2. Regnskap 2012.

Regnskapet for foreningsåret 2O12 forelå i revidert stand. Dete viste, etter store
utbedringer på bryggeanlegget, et underckudd for driftsåret på kr. 75.522, og en
bankbeholdning på kr. 208.455 pr. 31 .12.2012.

Regnskapet ble enstemmig vedtatt.

3. Medlemskontingent og øvrige avgifter 2013.

Styrets forslag til nye satser var som følger:

Gjesteplasser i havna døgnleie

Nye safser ble enstemmig veilaft.

Itillegg vedtok Arsmøtet, at dersom kasserer må sende puning på kontingenten til
medlemmer som ikke betaler til rett tid, så ville det påløpe et gebyr på kr. 300,-. Dette må
framkomme på faktura for medlemsavgiften.
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Innmeldingsavgift ved opptak i foreningen
Strømskap
Tilhenger
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Varmtvanns steamer
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Lærdal Båteigarlag

AnsnvsLUTNtNG zoiz

UTGIFTER

Div. Kostnader
Straum
Forsikring
Kai/brygger
Bygningar

Klubbhus/naust i innbo
Flytebrygger

56 294,95
30 480,01
21 869,00

505 614,78
I254,41

1 993 700,00
1 498 500.00

INNTEKTER

Div. inntekter
Straum
Forsikri ngserstatning
Medlemsavgift
Diesel

1 864.87
39 786,46

263 033,00
231798.45
50 409.00

Diesel 38 902.38
662 414.43

BALANSE -75 522.65
-

EIGE

I bank 01.01.2012 284 116.39

586 891.78

Netto inntekt -75 522,65
Diffimedlemstiste 

-
I bank 31.12.2012 208 455.34

:::!

FORSIKRINGSVERDI ETTER POLISTE

3 492200.00

BEHOLDNING. DRIVSTOFF

Ca. 1.000 literDiesel på tank i naust 31J22012

21.03.2013


