
Protokoll fra:

Årsmøte i Lærdal Båteigarlag 2011.

Årsmøte i Lærdal Båteigarlag, for driftsåret 2010, ble avholdt:

Dato: Onsdag 13. april
Tid: kl. 18:00
Sted: Båteigarlagets klubbhus, Lærdal

Fremmøtte medlemmer: 6

Saksliste:

1. Godkjenning av innkallingen.
Denne ble godkjent med bemerkning om at innkallingen ble gitt noe sent, og at  
kanskje ikke alle medlemmene hadde mottatt denne – noe det svært lave 
frammøtetallet kunne tyde på.

2. Valg av møteleder.
Til møteleder ble Rune Einemo valgt. 

3. Valg av skivar.
Per Bondli ble valgt til skrivar.

4. Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen.
Sigmund Hovrud og Sveinung Haug ble valgt til å undertegne protokollen.

5. Årsmelding.
Leder Rune Einemo gikk gjennom årsmeldingen, som følger:

Styret har for driftsåret 2010 / 2011 vært sammensatt slik:
Leder: Rune Einemo (på valg 2011)
Nestleder: Jarle Offerdal (på valg 2011)
Kasserer: Sølvi Lagmannsås (ikke på valg i år)
Sekretær: Lynn Norum (på valg 2011)
Havnesjef: Sverre Sæbø (ikke på valg i år)
Styremedlem: Sigmund Hovrud (på valg 2011)
Styremedlem: Harald Ottesen (ikke på valg i år)

Valgnevnd: Ingvar Breivik (på valg i 2011) og Audun Helge Bjørkum (på valg i  
2011).

Revisjorer: Siri Lagmannsås og Audun Helge Bjørkum

Styret har hatt et styremøte i 2010.

Aktiviteten i laget har vært litt dårlig, og dugnadsinnsatsen har vært svak. Det har 
blitt kjøpt inn uteliggere for kr. 166.000 – noen er montert og flere står for tur til å bli 
satt ut. Selv om aktiviteten har vært dårlig , er anlegget funksjonelt, takket være 
havnesjefen.

6. Regnskapet for 2010.
Regnskapet ble enstemmig godkjent, og følger som et vedlegg til denne protokollen.



      
       7. Valg.

Valgkomiteens forslag til nytt styre ble vedtatt, med kun en endring etter 
benkeforslag, der Per Bondli ble valgt som sekretær. Styret for foreningsåret 2011 – 
2012, ble da slik:

Rune Einemo leder gjenvalg valgt til 2012
Jarle Offerdal nestleder gjenvalg valgt til 2012
Sølvi Lagmannsås kasserer ikke på valg 
Per Bondli sekretær ny valgt til 2013
Sverre Sæbø havnesjef ikke på valg 
Harald Ottesen styremedlem ikke på valg 
Sigmund Hovrud styremedlem gjenvalg valgt til 2013
Rolf Andersen varamedlem gjenvalg valgt til 2012

Valgnevnd:
Ingvar Breivik    valgnevnd gjenvalg valgt til 2013
Audun Helge Bjørkum   valgnevnd gjenvalg valgt til 2012

Siri Lagmannsås    revisor gjenvalg valgt til 2012
Audun Helge Bjørkum  revisor gjenvalg valgt til 2012

        8. Prisjusteringer.
Årsmøtet godkjente styrets forslag til nye priser for 2011:
Strømskap årlig leie kr.   250,-
Tilhenger døgnleie kr.   100,- for lokalt bruk
Opptrekk / slipp leie inntil 3 døgn kr.   200,-
Opptrekk / slipp leie 4 – 5 døgn kr.   500,-
Varmtvanns steamer dagsleie kr.   200,- + diesel
Gjesteplasser i havna døgnleie kr.   100,- + strøm kr. 50,-
Båtplass i havna båt tom 15 fot kr. 1.000,- innenbygds eier
Båtplass i havna båt over 15 fot kr. 1.400,- innenbygds eier
Båtplass i havna båt tom 15 fot kr. 2.000,- utenbygds eier
Båtplass i havna båt over 15 fot kr. 2.500,- utenbygds eier
NB. Det skal ikke betales for plass på land (ved klubbhuset), så lenge denne er 
midlertidig, og at eier løpende betaler for bryggeplass i havna. 

       9. Innkomne saker.
Søknad om midlertidig bryggeplass fra Rune Einemo. 
Han har kjøpt seg større båt og søker om midlertidig plass utenfor klubbhuset, inntil 
han eventuelt får laget seg ny plass i vestenden på F-brygga. Årsmøtet ga sin 
godkjenning av dette.
Klage fra Lærdal Ferie og fritidspark, ang. WC-utslipp fra båter i båthavna. 
Kommunen har fått henvendelse om dette, og har retten en epost med spørsmål om 
saken til Rune Einemo. Årsmøtet behandlet saken, og stiller seg uforstående til 
denne påstanden. Sannsynligvis er det mange andre kilder til en mulig forurensning. 
Det ble bestemt at det skulle sendes en skriftlig tilbakemelding til kommunen, der 
påstanden avvises. Leder og sekretær i foreningen tar ansvaret for en hurtig, 
skriftlig tilbakemelding til kommunen.

      10. Ymse.
Innkjøp av nye ispropeller.
Da 2 av propellene ikke fungerer, ble denne saken diskutert. Det ble besluttet å 
sende de defekte propellene til egnet reparatør, for vurdering om reparasjonspris i 
forhold til innkjøp av nye. Havnesjef og sekretær tar ansvar for dette.
Innkjøp av nye benker til båthavna.



Saken ble tatt opp, men pga. høyt prisnivå på de innhentede tilbud, ble saken utsatt 
inntil videre.
Refusjon av strømkostnader fra Østfold Energi til drift av ispropellene.
Kasserer opplyste at foreningen hadde fått oppgjør for dette, til og med 2009. 
Kasserer ville nå sende krav om refusjon for 2010.
Båtførerkurs.
Rune E. hadde vært i kontakt med kvalifisert person i Bergen, som gjerne ville 
komme og arrangere kurs som fører fram til Båtførerbevis. Årsmøtet synes ideen var 
god og det ble besluttet å arbeide videre med dette, i den hensikt å holde en slik kurs 
i løpet av noe tid.

Ellers ble det pratet om løst og fast knyttet til driften av foreningen og andre båtrelaterte ting.

Årsmøtet var samstemte om at det framover var viktig, med god informasjon om driften av 
klubben, til alle medlemmene. Dette i den hensikt at flere aktivt tar del i de aktiviteter som 
arrangeres. Ajourførte medlemslister, med korrekte adresser, telefonnumre og ikke minst 
epost-adresser, vil gjøre det lettere for å få slik informasjon ut til alle medlemmene. Styret vil 
sette iverk tiltak for å bedre dette

DUGNAD I BÅTHAVNA – TORSDAG 28. APRIL KL. 18:00
Frammøte ved klubbhuset. Ta med egnet redskap.

Alle medlemmene oppfordres til å møte opp.

Lærdal 13. april 2011

Sigmund Hovrud (sign) Sveinung Haug (sign)



 
ÅRSAVSLUTNING   2010

 

UTGIFTER INNTEKTER

Div. Kostnader 25275,40 Div. Kostnader 145,41
Straum 34736,96 Straum 60837,11
Forsikring 19308,00 Forsikring 0,00
Kai/brygger 166750,00 Maskiner/Utstyr
Bygningar Bygningar 0,00
Medlemsavgift Medlemsavgift 216950,00
Diesel 30666,83 Diesel 27231,50

276737,19 305164,02

BALANSE 28426,83

                                      EIGE

I bank 01.01.2009 109144,43
Netto inntekt 28426,83
I bank 31.12.2009 137571,26

             FORSIKRINGSVERDI ETTER 
POLISE

Klubbhus/naust/innbo 1993700
Flytebrygger 1498500

3492200


