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ÅRSMØTE  
FØRRE BÅTFORENING 2009 

REFERAT 
 

Dato: Torsdag 16. april 2009 kl 19.00. 
 

1. Åpning 
Formann Ole Jan Olsen ønsket velkommen. 
 
Opplyst om at forslagene blir godkjent ved mer enn 50 prosent overvekt, og at kun en person 
kan stemme pr medlem. 
 
27 personer møtte frem. Siden 2 medlemmer møtte med ektefelle, ble antall 
stemmeberettigede 25. 

 
2. Kommentarer til innkalling 

Ingen kommentarer til innkalling. 
 

3. Kommentarer til sakliste 
Ingen kommentarer til sakliste 

 
4. Valg av møteleder 

Formann Ole Jan Olsen ble valgt 
 

5. Valg av protokollfører 
Arnt Heggøy ble valgt 

 
6. Valg av 2 Representanter for undertegning av protokoll 

Alf Terje Rovik og Ole Morten Nes 
 

7. Valg av 2 representanter til tellekorps 
Atle Thorbjørnsen og Sigmund Hustoft. 

 
8. Årsberetninger (hus & arrangementkomité / havneutvalg / styret) 

 Hus & arrangementkomité 
Ole Jan Olsen leste opp Hus- og arrangement komiteens årsmelding 2008. 
• Hus og arrangement komiteen informerer: 
• 4 stk utleie av båthuset i 2008 
• Arrangert vaffel steking og kaffe på søndagene høst  2007 / våren 2008 
• Montert opp nye vegglamper og gardiner i klubbhuset. 
• Det jobbes med å pusse opp gangen med nyedame og herre toaletter. 
•  Det har vært en felles tur i båtforeningen 6. juni 2008. 11 stk båter fra Førre Båtforening! 
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Planlagte dugnadsaktiviteter i 
2009. 
• Vaske / spyle terrassen. 
• Rydde utvendig for boss og ugress 
• Klippe trær ved siden av Klubbhuset. 
• Bygge ny og representabel gang / wc. 
• Dato for årets felles tur foreslås til følgende:  
• 5 til 7 juni alt 1 
• 12 til 14 juni alt 2 
• Eventuell ombygging av toalett / gang: Thor Arne informerte. 
 
- Inspill fra årsmøtet om ønske om dusj i stedet for 2 toalett. Også innspill i forhold til 

bruk av tidligere røykerom som bod, da noen ønsket å beholde dette som røykerom. 
- Innspill av vaffelgjengen om at det kjøpt inn flagg, noe som betyr at det er vafler å få når 

det flagges!!. 
 
Forslag til budsjett: 
1. 5000. Det avsettes kr 5000.- til forefallende arbeid og vedlikehold 
2. Eventuell ombygging av toalett / gang. 
Dette avgjør årsmøtet, kommer under forslag. 
 

 Havneutvalg 
Leder for Havneutvalget, Jan Vinnes gjorde innledningsvis rede for at få personer møter på 
dugnad. Dette medfører at tjenester blir kjøpt, noe som igjen fører til økte utgifter. Dersom 
denne trenden fortsetter vil økt kontigent bli resultatet. 
 
Jan Vinne opplyste om endringer av bryggeformenn, slik at disse personene fungerer i år: 
Kaikanten:  Gunnar Leirvåg 
Brygge 2: Owe Hansen 
  
Jan Vinnes las deretter opp havneutvalgets årsmelding: 
• En container full av boss som lå rundt miljøbod, langs molo og under klubbhus ble kjørt 
bort. 
• Rengjort samtlige flottører for groe. 
• Modifisert mottak for septik. 
• Byttet flottører på utriggere på brygge 1, som etter rengjøring fortsatt låg for dypt i sjøen. 
10 stk. 
• Montert en stk ny utrigger på brygge 1 som var rustet tvert av i sin bærende konstruksjon. 
• Rep av strøm hydrant på brygge 2. 
• Rett kant i sjøen på moloens innside er påbegynt. Valgte å gå med naturstein den første 
etappen av estetiske grunner. 
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Hva vi ikke fikk gjort: 
• Undervanns arbeid; kontroll av brygge fortøyninger. 
• Fortsette med rett kant i sjøen mellom brygge 1 og 2. Fortsetter med betongklosser og stål / 
trevirke. 
• Inkl. murkant på naturstein og mellom brygge 1 og 2. Pris estimert til 40000,- 
Eller skal vi fortsette med naturstein? 
Pris estimert til 70000,- 
• Rep av fortøyning på brygge 3. Skjøte inn nytt tau. 
• Legge ut fortøyning brygge 1 etter at denne ble flyttet under muring påmolo. 
• Brygge 1 synker stadig dypere i vannet. Brygga er ok, men vi skulle sett på muligheten for 
å bytte ut flyteelementer. Ønsket er å få brygga opp 15 cm. Pris estimert til 30000,- 
• Innhente priser på flyteelementer fra Hervik rør. Finne omtrentlig vekt på hver seksjon slik 
at vi kan beregne oss frem til nødvendig dimensjoner. 

– Finne egnet metode. 
– Utføre? 

• Bygge en benk for plassering på moloen. Pris estimert til 2000,- 
• Rengjøring og forbruksmateriell.Estimert kostnader: 4000,- 
 
Forslag til budsjett: 
1. Fortsettelse molokant i tre / stål: Pris estimert til: 40000,-. 
2. Bygge en benk for plassering på moloen. Pris estimert til: 2000,-. 
3. Rengjøring og forbruksmateriell. Pris estimert til: 4000,-. 
 
Kommentarer: 
Jan Vinnes oppfordret alle til å gi beskjed ved behov for sveising på bryggeanlegg, da 
sveising på galvanisert stål må utføres på korrekt måte. 
 
Innspill fra salen om at naturstein var det som var omtalt, da det ble avsatt midler på 
tidligere årsmøte. Søknad til kommunen med tegning gjaldt kant i tre, og dereretter ble det 
laget kant i naturstein. Innspill om at dette bør avklares med kommunen før vi bygger 
videre, enten vi går for tre eller stein. 
 
Innspill fra salen om at vi, i stedet for å påbegynne omfattende vedlikehold, nedsetter et 
utvalg for å vurdere helheten i anlegget. I stedet for å kjøpe inn noe her av ett merke og noe 
av et annet merke der, kan vi få vurdert det er hensiktsmessig å skifte ut større deler av 
bryggeanlegget. Dette kan også kombineres med planleggingen av videre molokant. Vi 
trenger kanskje en ny havneplan?  
 
Årsmøtet vedtok da å oppnevne et utvalg med mandat til å utrede utskifting av anlegg. Ved 
en utskfting av brygger, må det også vurderes om det er aktuelt å kjøpe inn lengre uteliggere 
på deler av anlegg, dvs av 4 metere oppgraderes med 6 metere, 6 metere oppgraderes med 8 
metere. Ved utredningen skal det også vurderes om det er behov for oppgradering av 
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strømanlegg, innkjøp av strømmålere o.l. Utredninen legges frem for neste årsmøte. 
Følgende medlemmer ble oppnevnt: 
- Alf Terje Rovik, Egil Ove Halleland, Knut Inge Knapskog og Atle Thorbjørnsen. 
 

9. Regnskap 
Eva orienterte om regnskapet for 2008. Hun informerte om at alt utestående er innbetalt. Hun 
opplyste om noe økning i inntekter. Dette skyldes at en del eldre medlemmer har falt fra, og nye 
medlemmer betaler mer. Videre har det vært noe mer inntekt fra leie av slipp / hus og ledige 
båtplasser. Dugnadsavgift har økt, da færre utfører dugnad.  
 
Eva opplyste at hun hadde gjort en endring i år, da hun i stedet for å betale tilbake 
dugnadsavgift til de som har utført dugnad, har ført dette i fra med et minusbeløp på den årlige 
fakturaen. Hun ønsket at årsmøtet tok stilling til om hun kunne fortsette denne praksisen, noe 
hun fikk aksept for. 
 
Båtforeningens lån er på kr 528.000,-. Samtidig har vi på konto kr 583.000,-. Dette betyr at vi 
kan betale ned hele lånet og sitte igjen med kr 55.000,- på konto. Hun har ringt banken for å 
høre hva de sier. Banken anbefaler at vi venter med å betale ut lånet, da det er vanskeligere å få 
nytt lån i dag. Med penger på bok står vi friere. Eva har derfor overført kr 500.000,- til en 
sparekonto med høyere rente. 
 
Banken har videre stilt som krav at Førre båtforening blir innmeldt i Brønnøysund. Eva ordner 
dette. 
 

 
10. Fastsettelse av kontingent 
Styrets forslag er at 250,-  opprettholdes også for 2009. 
 Kr 250,- ble vedtatt. 

 
11. Budsjett  
 
Forslag til Budsjett FBF 2009: 
 
Forventede inntekter: 
Medlemsavgift og Båt-plassleie :   225.000.- 
Strøm:        30.000.- 
Dugnad avgift:       50.000.- 
Leieinntekter slipp:        4.000.- 
Leie inntekter Hus:        3.000.- 
Utleie Båtplasser:       10.000.- 
Total sum inntekter:    322.000.- 
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Forventede driftsutgifter: 
Strøm:      35.000.- 
Medlemsavgift KNBF:    18.000.- 
Forsikringer i 2005:    23.000.- 
Kommunale Avgifter:      8.000.- 
Diverse utgifter:       8.000.- 
Porto, kontor materiell, tlf etc,:     5.000.- 
 
Drift og Vedlikehold: 
Hus og arrangement komite:     6.000.- 
Havneutvalg:     30.000.- 
Total sum stipulerte utgifter:      133.000.- 
 
Stipulert årsoverskudd: 
Forventede inntekter:    322.000.- 
Forventede utgifter:    133.000.- 
Stipulert overskudd:    189.000.- 
 
Merknader til budsjett: 
Havneutvalg har en eventuell økning i sitt budsjett på henholdsvis 40.000 eller 70.000 ved 
eventuell godkjenning av årsmøte for videre arbeid molo. 
 
Hus og Arrangement kommite har en eventuel økning i sitt budsjett på ca 40.000 ved eventuell 
godkjenning av årsmøte for oppussing av toaletter / gang på klubbhus. 

 
12. Valg 
Forslag fra valgkomite til Styreverv FBF 2009 som har bestått av Alf Terje Rorvik, Ole Morten 
Nes, Geir Skjæveland: 

 
Styret: 
• Formann:    Arnt Heggøy  1 år  Ny 
• Nestformann:     John Kristian Stenersen 1 år Ny 
• Sekretær:    Nils Kåre Rovik  2 år Ny 
• Kasserer:    Eva Thorbjørnsen  2 år gjenvalgt 
• Styremedlem:    Jan helge Nielsen  1 år Ikke på valg 
• 1. varamann:    Reidar Tjøsvoll  1 år Ikke på valg 
• 2. varamann:    Jan Vinnes   1 år Ikke på valg 
 
• Havneutvalg 
• Leder:     Jan Vinnes   2 år Gjenvalgt 
• 1:     Peder Varne Olsen  2 år  Gjenvalgt 
• 2:     Bjarne Strand  2 år Gjenvalgt 
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• 3:     Arne Ilstad   1 år  ikke på valg 
• Slippen:     Ole Melkevik  1 år Ikke på valg 
 
• Hus og arrangementkomite 
• Leder:     Thor Arne Lie  1 år Ikke på valg 
• 1:     Dagfinn Apeland  1 år Ikke på valg 
• 2:     Egil Ove Halleland  1 år Ikke på valg 
 
• Revisor 
• 1:     Knut Stenevik  1 år Ikke på valg 
• 2:     Odd Inge Rørheim  2 år Ikke på valg 
 
Valgkommiteens forslag ble enstemmig valgt. 
• Valgkomite 
Her hadde ikke hverken styre eller valgkommite klart å fremskaffe kandidater, men følgende 
personer sa seg villig: 
• 1:     Jan Helge Nielsen  2 år  
• 2:     Tor Olav Berg  2 år 
• 3:      Atle Torbjørnsen  2 år 

 
Disse ble valgt. 
 
Representant i KNBF. 
Thor Arne Lie opplyste at han ønsket avløsning fra sitt verv som representant i KNBF. Han sa 
seg villig til å sitte ett år til, men ønsket at valgkommiteen også hadde forslag på dette ved neste 
årsmøte.  

 
 
INNKOMNE FORSLAG: 
13. Mulighet å ha større båter langs bryggekanten. 
Forslag:  

- Forandre faktoren for beregning av tillatt lengde. 
- Få montert på lengre utliggere 
 

• Styret foreslår at dette blir tatt med på en eventuell ny havneplan. Årsmøtet vedtok styrets 
forslag. 
 
14. Vinterstrøm.  
For de som skal ha vinterstrøm må kjøpe seg en digital kw måler som man monterer på kabelen 
ombord. Målingen slik den er nå kan man risikere at båtforeningen får inn altfor lite penger. 
(eller for mykje) 
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For de som ikkje er oppdatert på hvordan strømmen blir målt så er er det slik at man tar 
stikkprøver av kabelen eit par ganger i løpet av vinteren, dvs at slik min båt ligger i dag med 
termostatstyrt ovn om bord så kan eg risikere ein strømrekning på enten 0.- kr eller 4000.- i 
løpet av vintersesongen. 
 
• Styrets kommentar: 
Enhver kan innstallere ekstra måler og disse vurderes opp mot målingene gjort av Alf Inge. Ved 
eventuell ny havneplan er forslaget fra styret å innstallere målere i hver strømpost. 
 
Enighet på årsmøtet om at spørsmålet om vinterstrøm, innkjøp av målere ble lagt inn under 
mandatet til utvalget som utreder ny havneplan. 

 
15. For bedre kontroll med våre utleieplasser foreslås følgende: 
Alle som skal benytte seg av muligheten til å leie en midlertidig båtplass i Førre Båtforening 
betaler ett leieinnskudd på kr 3.000. Dette betales tilbake ved leieperiodens avslutning med 
fratrekk av eventuelle utgifter leieforholdet har påført leieplassen.Dette kommer i tillegg til den 
faste månedlige leie. Beløpet skal være innbetalt før båten gis adgang i havna. Det opprettes en 
egen "utleiekonto" som administreres av kasserer. 
 
Styrets forslag: Leien forskuddsbetales for estimert tid, alle større båte MÅ fremvise 
forsikringsdokument  / bekreftelse på sådan. 
 
Etter en del diskusjon ble følgende forslag lagt frem:  
Det utarbeides en leieavtale som skal signeres, pluss at estimert leie for avtalt periode skal 
forskuddsbetales, før båt kan legges på anvist plass. 
 
Forslaget ble enstemmig applaudert. 
 
16. 
Forslag om å sette opp kamera i havna, dette for å kunne overvåke og legge inn kamera til 
hjemmesiden www.forrebatforening.com. Dette vil bidra til økt sikkerhet mot tyveri og hæverk 
+ medlemene vil kunne se båten sin hjemmefra. 
 
17. Bør r vi være re p mer aktiv i havnen og passe bedre på slik at 
f medlemmene følger lger reglene, samt at vi kan leie ut plasser 
st som står r ledige ? 
 
 
18. Ved båtbytte m tbytte må medlemmet melde fra innen en 
uke, styret har plikt til å ”godkjenne godkjenne” dette innen 2 
uker. 

 
19. Bør r vi ha en komite som lager nye vedtekter og 
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bør r vi lære B re av feks Lura Båtforening tforening ? 
Dette gjelder med hensyn til at medlemmer f ikke får r ta seg til rette som de vil, men etter 
våre re vedtekter? 
f Hvilken konsekvenser skal de få, , de 
f medlemmene som ikke følger v lger våre re vedtekter ? 
Straff - utmelding ? 
 
20. Ombygging av toalett / gang. 
Estimert pris: 45.000 
 
21. Førre Båtforening Klubbhus 
Budsjett pr mars 2009 
Oppussing av gang:    kr 45 558 
Kjøleskap:      kr   5 000 
Terrasse rens + ny terrasse beis:   kr      500 
Lyspærer + div:     kr      500 
 
 
Forslaget ble diskutert  
 
Forslaget ble enstemmig godkjent. 

----------------------------- 
 
_____________   _______________   _____________ 
Arnt Heggøy   Alf Terje Rovik   Ole Morten Nes 

 


