Referat fra årsmøtet i Akerselvens båtforening 7.mai 2009 i Veitvet
eldresenter.
1. Navneopptak. Tilstede var 57 stemmeberettigede, i tillegg 3 ved fullmakt,
totalt 60.
2. Åpning og godkjenning av innkalling. Innkallingen ble godkjent.
Valg av ordstyrer. Som ordstyrer ble valgt Dagfinn Hansen.
Valg av referent. Som referent ble valgt Anne Bjørndahl.
Valg av to medlemmer til underskrift av protokoll. Valgt ble
Johannes Eggen og Atle Dahl.
Valg av to medlemmer til tellekorps. Valgt ble Terje Berg og Ivar Bjerke.
3. Styrets beretning. Styrets beretning ble gjennomgått og kommentert av
formann Dagfinn Karlsen.
Når det gjelder opptak/utsett foreslås det at det kun går over to helger i
mai da det ikke er nødvendig å strekke dette over lengre tid. Når det gjelder
søknad om nytt kontorbygg, Hovedøya, er en blitt rådet til å legge dette
lenger inn i skogen for om mulig få søknaden raskere igjennom. Dette er i
utgangspunktet ikke ønskelig, men kan vise seg nødvendig. Når det gjelder
anskaffelse av nye strømstolper blir disse levert midt i mai måned og satt
opp ganske umiddelbart. Det blir en måler for hver bruker, en kan da bruke
den strømmen en ønsker og betaler for eget bruk.
-Spørsmål vedr. hvem som er nestformann/slippbestyrer ble oppklart av
formannen.
-Det fremkom ønske fra salen om å endre dugnader tilbake til det antall som
var tidligere. Dette ble begrunnet med at det er en viktig arena for
medlemmene. Spørsmålet blir ikke besvart på årsmøtet.
-Nytt spørsmål gikk på brygge 5, det handler om at Akerselvens båtforening
må forholde seg til strikse krav fra Havnevesenet. Sjøskolen kan akseptere
en halv brygge, men ikke båter på deres side pga fare for ungdommer som er
på skolen og bruker seilbåt. Det følger imidlertid ikke noen penger med
dette. Det er Sjøskolen som det tas mest hensyn til og som kan bestemme
dette. Det fremkom at det fra medlem Atle Dahl ikke er styrets oppgave å
bestemme hvorvidt det skal bygges en ny brygge eller ikke. Styret skal legge

fram et forslag med kostnader og inntekter og legge dette fram for en
generalforsamling som så tar stilling til dette. Dette er det enighet om fra
styrets side og dette vil bli utarbeidet etter hvert. Det ble videre foreslått
at påtroppende styre gis dette i oppgave og saken legges fram for neste
årsmøte. Forslaget ble vedtatt.
-videre var det spørsmål rundt stemmefullmakt og rutiner.
Forslag om at de som ikke vil ha stemmefullmakt må få dette registrert og at
fullmakter ellers må godkjennes. Det var en del forskjellige meninger rundt

dette. Forslaget fra Atle Dahl som gikk på at de fullmakter som foreligger

her i dag godkjennes men at saken tas opp som egen sak til neste årsmøte og
da som vedtektsendring ble godkjent av årsmøtet.
4. Revidert regnskap. Regnskapet ble gjennomgått av kasserer
Vidar Pedersen. Det ble uttrykt ønske om å få regnskapet tilsendt sammen
med innkallingen. Kasserer bekreftet at dette blir ny rutine fra neste år. Det
var spørsmål rundt hytteleie. Denne leies av truckfører. Det fremkom videre
at medlem(mer) ikke har fått regning for leie/kjøp av krybbe av foreningen.
Kasserer sender ut regning. Det var en del forvirring rundt krybber og
kjøp/leie om hvorvidt en kan nedbetale krybba ved å leie i lang nok periode
slik at dette dekker kjøpesummen. Styret innrømmer at det har blitt gitt
forskjellige beskjeder her.

Styret påtar seg å snarest ta en avgjørelse på hvilke regler som skal gjelde
og informere medlemmene om det.
Det fremkom spørsmål om posten innskudd til gode. Formannen gjennomgikk
rutiner for dette. Revisor fikk ordet og henviste til revisorberetning hvor
han kommenterer at styret må sette opp en oversikt over krybbene som er
kjøpt inn, de som er solgt og de som er leid ut. Revisor leste så opp sin
beretning. På spørsmål om hvorfor årsmøtet er lagt til mai og ikke mars slik
vedtektene tilsier så skyldes dette innføring av nytt regnskapssystem. Dette
har tatt såpass lang tid og regnskapet var derfor ikke klart i mars. En ville
derfor ha måttet ha to årsmøter, ett uten regnskap og ett med.
Regnskapet ble så godkjent med de kommentarer som fremkommer over.
5. Budsjett 2009. Dette ble gjennomgått av kasserer. På spørsmål om
innmeldingsavgift stipulert til 75.000 svarte kasserer at dette er relevant
da en allerede er oppe i 60.000 i inntekt på dette så langt i år. Spørsmål
om hytteleie; dette er fremdeles utleie til truckfører og ikke til
medlemmer. Når det gjelder spørsmål om krybbeleie 2008 så gjelder
dette medlemmer som leier krybber men ikke betaler inn leie før i år.
Dermed blir leien tenkt inntektsført i 2009. Årsmøtet gav så sin
tilslutning til budsjettet.
6. Honorar til styret. Årsmøtet godkjente styrehonoraret s med samme
beløp, dvs. 50.000.
7. Anmeldte saker
Sak a) Styret har forslag om å endre foreningens navn fra ”Akerselvens
båtforening” til ”Akerselvens Baatforening”. Dette for å vise at vi er en
gammel forening og for å gjøre det enklere i datalderen med bokstaven ”å”.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Sak b) Forslag fra styret om at vedtektenes § 3, Rettigheter og plikter,
avsnitt C tilføyes
- Det er ikke tillatt å lagre private eiendeler på bryggene.

-

Båter skal være fortøyd slik at ingen del av/på båten kommer inn over
bryggekanten. Forslaget ble vedtatt med en tilføyelse om at

havnesjefen avgjør dette ved skjønn.
Sak c) Forslag fra havnesjef Helge Bjarne Johan Hansen om endring i
vedtektenes §2, avsnitt 3; Medlemmer uten båt i 2 sesonger overføres til

passiv medlem (ikke fast båtplass)
Styrets forslag: Aktive medlemmer uten båt må melde fra til styret før
1.april om de ønsker båtplass i inneværende år.
Styrets forslag ble vedtatt med 41 stemmer.
Sak d) Forslag fra fra havnesjef Helge Bjarne Johan Hansen om endring i
vedtektenes §6; Nestformann velges av generalforsamlingen, ikke internt

valg.
Styret foreslår ingen endring.
Styrets forslag ble vedtatt med 44 stemmer mot 5 stemmer.
Sak e) Forslag fra havnesjef Helge Bjarne Johan Hansen om at

”Alle styremedlemmer i Akerselvens Båtforening skal besitte båt i
foreningen”.
Styret foreslår ingen endring.
Helges forslag ble vedtatt med 30 mot 17 stemmer.
8. Valg til styret. Valgkomiteens forslag er formann Håvard Grindalen,
styremedlem Røy Gulbrandsen, kasserer Vidar Pedersen, styremedlem
Ingvar Sagbakken, sekretær Anne Bjørndahl, varamedlem Steinar Olsen.
Anne Bjørndahl har meddelt at hun ikke stiller til gjenvalg.
Dermed er Jørn Nerlien foreslått som sekretær.
På forslag fra nåværende styre trakk Roy Gulbrandsen sitt kandidatur og
kunne heller stille som varamedlem. Det ble foretatt skriftlig avstemming.
På valg er formann. Det kom forslag om at Karlsen fortsetter som formann.
Valgt som ny formann ble Håvard Grindalen.
På valg er sekretær. Anne Bjørndahl stiller ikke til gjenvalg.
Som sekretær ble valgt Jørn Nerlien.
På valg er styremedlem Tom Arild Hansen.
Valgkomiteen trekker sitt forslag da det fremkommer at det er viktig med
kontiunitet i søknadene om bygging.
Tom Arild Hansen er gjenvalgt som styremedlem.
På valg er varamedlem for Håvard Grindalen.
Roy Gulbrandsen ble valgt som varamedlem.
På valg er varamedlem Steinar Olsen.
Steinar Olsen ble gjenvalgt som varamedlem.

Valg av medlemmer til valgkomiteen. Dag Henning ble foreslått som
benkeforslag. Ivar Bjerke er foreslått. Dag Henning ble valgt som nytt
medlem mot 8 stemmer.
Valg av revisor: Forslag om Tore Gilbø. Tore Gilbø ble valgt som ny revisor.

