ROYKEN BATFORBNING LAGAHOLET
REFERAT FRA

AnsuorET.

Den 2E. mars 2019 k1.19.00 ble det holdt irsmste i Royken bltforening Lagaholet
Tilstede 23 biplasseiere registrert med full stemmerett.
fusmstet ble dpnet av styreleder Oivind Svalesen.

Dagsorden: l.

pl Aros

Samfunnshus.

Valg av msteleder og referent.

2. Godkjennelse av innkallingen.
3. Valg av to medlemmer til undertegning av protokoll.
4. Styrets arsberetning for 2018
5. Regrskap 2018 med revisjonsberetning
6. Fastsettelse av budsjett 2019 med Arskontingent, drifutilskudd
7. Styregodtglorelse.
8. Valg av styre, revisor og valgkomite.
9. Verdifastsettelse av bdtplassene.

og gebyrer.

10. Havnereglement
I l. Vedtektsendring
12. Innkomne forslag.

1.

Valg av msteleder og referent.
Oivind Svalesen ble foreslAtt og valgt til msteleder.
Knut Lsken ble foresldtt og valgt til referent.

2.

Godkjennelse av innkallingen.
Ingen merknader ble fremsatt

3.
4.

til innkallingen.

Valg av 2 medlemmer til undertegning av protokoll.
Odvar Eide og Petter Russ ble foreslitt og valgt til & undertegne protokollen.
Styrets irsberetning for 2018.
Moteleder gjennomgikk styrets drsmelding for 2018.
Arsmeldingen ble godkjent.

5.

Regnskap 2018 med revisjonsberetning
@konomisjefen gikk igiennom og kommenterte regnskapet inkl. balansen.
Revisor Tom Sletner leste opp revisjonsberetningen for 201 8 uten merknader til regtskapet.
Regnskepet ble godkjent uten merknader.

6.

Fastsettelse av budsjett 2019 med irskontigent, driftstilskudd og gebyrer.
@konomisjefen giennomgikk styrets forslag til drskontigent, driftstilskudd og gebyrsatser. Okonomisjefen gikk deretter
igiennom styrets forslag til budsjett med Arskontingent og gebyrer.
Styrcts forslag til budsjett med lrskontigenf driftstilskudd og gebyrer ble vedtstL

7.

Styregodtgjorelse.
Styregodtgjorelse foresl6s uendret
Foreslltt styregodtgierelser godkjennes.

E.

Valg av styre, revisor og valgkomite.
Valgkomiteens representant Eivind Chrisffersen leste opp valgkomiteens forslag til styre og revisor for 2019.
Valgkomiteens forslag til styremedlemmer og revisorer for 2019:
(ikke pi valg)
Oivind Svalesen
Formann:

Sryremedlem:

Erik Kverum

Vaktsjef:
Styremedlem:

Ari Johan Hauksson

Dugrradssjef:

Jan Olav Nilsson

(ikke pi valg)
(pi valg)
(ikke pi valg) (forvaltningssjef)
(pA valg)
(ikke pn valg) (assisterende havnesjef/ miljoansvarlig)
(pi valg)
(ikke pA valg) (eiendomssjef / materialforvalter)
(pn valg)

Revisor:

Ame Johan Karlsen

(ikke pn valg)

Okonomisjef:

Suzanne Amundsen

Sekreter:

Knut Lsken

Stgemedlem:
Havnesjef:

Sigbjom Hellerud
Bemt Olsen
Beate Markveien

Gossmann

\r

Revisor:

(pi valg)

Tom Sletner

Styrets forslag til velgkomite for 2019
Leder:
Eivind Christoffersen
Valgkomite:
Valgkomite:

Christian Bugge

Nils Peter Petersen

(ikke pi valg)
(ikke pA valg)
(pA valg)

Det fremkom ikke forslag pl andre kandidater. Valgkomiteens forslag til styret ble enstemmig godkjent.
Det samme gjaldt rcvisorer og valgkomit6en.

9.

Verdifastsettelse av bltplasser

i endre prisen med kr.1000,- til kr. 23.000,- pr. bryggemeter.

Styret foreslAr

Den foreslAtte verdifastsettelsen

10.

pi kr 23.000,- pr. bryggemeter

ble godkjent.

Havnereglement
Endring

i

punkt 3: Merking av bdter joller og tilhengere.

Endring vedtatt
Vedtektsendring
ll.
Forslag fra styret til Arsmste.
Vedtektsendring: Etter kommunesammensldingen vil Royken kommune bli en del av nye Asker fra 01.01.2020.
Styret foreslAr 6 endre vedtektenes $ 2 og $ l0 i teksten Rsyken kommune, endres til: Royken kommunes kommunegrense pr.
31.12.2019.
Styret forsleg til vedtak Vedtektenes $ 2 og $ l0 i teksten Reyken kommune, endres til: Royken kommunes kommunegrense pr

3r.r2.2019.
Styrets forslag til vedtak ble vedtatt av irsmste

12. Innkomne forslag
Forslag til irsmete 2019 innsendt av Nils P. Petersen.
Forslag l: Vedrsrende biplasser og utleie av disse. RBF leier ut ca 25 o/o av alle bAplassene i havna.
Jeg foreslAr for i minske utleien ved at bitplasseier betaler full "husleie" og ikke far igien driftstilskuddet.
Bilplasseieren fAr allikevel godtgjort prisstigningen hvert tr frem til nir han/hun selger plassen sin.
Teksten i $ | 3 endres til: Bi@lasseier godskrives IKKE leieinntekter for utleie av sin biplass. Dette vil spare RBF for mye tid nir det
skal refunderes penger

Styrets

vurdering:

og dugnad og plassen

til

mere enn 50 eiere hvert eneste 6r.

Forslaget innebarer at biplasser da ikke blir leid ut fordi eieren ikke filr noe igien for det bortsett fra fritak for vakt
blir liggende tom. Dette tjenerjo ingen pihverken de som snsker 6 leie eller foreningen som taper leie inntekler.

TapteleieinnteklermAdatasigjenmedsktdriftstilskudd. Foreningenharinntekterforjobbenmedutleieoghartilenhvertidgod
oversikt over utleide plasser.

Styret forslag til vedtak: Forslaget awises og Vedtektenes $13 holdes uendret.
Styrets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt av irsmste.

2: Det er mange plasseiere som ikke har hatt bit i havna pA veldig mange Ar. En eier har ikke hatt
1985/86. Det burde v&re enn maks tid for utleie av plassen pi 5 6r for eier mi selge plassen.

Forslag

Ved 6 fi flere aktive eiere vil dette tjene klubben

pi

bit i havna

siden starten i

mange m4ter.

Styrets vurdering: Styret mener det ikke kan vedtektsfestes hvor mye en bfltplasseier skal bruke sin egen plass eller ha maksimale ir
den kan leies ut I sA fall kan biplasseier plassere en hvilke som helst bat, jolle pi sin plass for A oppfrlle vedtektene. Hvordan bit og
prisklasse det skal vare kanjo heller ikke vedtekts reguleres. Styret ser ogsi at leietaker er vel si aktive medlemmer i bitforeningen.
Bitforeningen har heller ikke hjemmel for 6 selge en plass sA lenge de skonomiske forpliktelsene ivaretas. Dette forslaget var ogsi et
forslag fra samme forslagstiller p& irsmste 2O16 og ble da nedstemt med overveiende flertall.

Styret forsleg til vedtak Forslaget awises og Vedtektenes $13 holdes uendret.
Styrets Qrslag til vedtak ble enstemmigvedtatt av irsmste.
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Arsmstet ble hevet kl. 19.30

