ROYKEN BATFOREI\ING LAGAH ALET
REFERAT FRA AnsvrgrET.
Den 30. m*s 2022 kL19.00 ble det holdt irsmote i Royken bitforening I-agahelet
Tilstede 20 bdtplasseiere regishert med lull sternmerett sant 4 fullmakler.
Arsrstet ble dpnet av st-vreleder Oivind Svalesen.

pi

Aros Samfunnshus.

Dagsorden: 1. Valgavmstelederogret-erent.
2.
3.

Godkjermelse av imrkallingenValg av to medlemmertil rmdertegning av protokoll.
Stvrets inberetningfor 2021
5. Regnskap 2021 med revisjonsberetning
6. Fastsettelse av bud$ett 2022 m& rirskontingent, driftstilskudd og
7. Styregodtgjorelse.
8. Valg av styre, revisor og valgkomrte.
9. Verdifastsettelse av bdtplassene.
10. Ilavnereglement
11. Vedtektsendring
12. krnkomne forslag.

i.

ge\rer.

l.

VaIg av mrtcleder og referent
Oivind Svalesen ble foreslitt og valgt til msteleder.
Knut Lsken ble foreslitt og valgt til referent.

2.

Godkiennelse av innkallingen.
Ingen merknader ble fremsatt til innkallingen.

i.

VaIg av 2 medlemmer til undertegning av protokoll
Knut Wear og llans Otto Haavik ble foreslitt og valgt til 6 rurdertegne protokollen

4.

Sfyrets irsberetning for2D2l.
Moteleder gjennomgilft styrets arsmelding for 2A21.
Arsmeldingen ble godkj ent

5.

6.

Regnskap 2021 med revisjonsberetning
Okonomisjefen gikk igiermom og kommenterte regrrskapet inkl. balansen.
Revisor Ame Johan Karlsen leste opp revisjonsberetningen for 2O2l uten merknader til regnskapet.
Regnskapet ble godkjent uten merknader,
X'astsettelse av budsjett 2022 med irskontigent driftstilskudd og gebyrer.
@konomisjefen gikk igjennom styrets forslag til budsjett med mskontingent driftstilskudd og gebyrer. Arskontigent og
driftstilskudd foreslis i holdes uendret. Nye gebyrer: Serviceoppdrag pfr land ln 3.000,- for andre medlemmer/ giester.

Fivtting av ikke [ernede hengere kr. I 500,-.
Styrets fonlag til budsjett med irskontigen$ driftstilskudd og gebyrer ble vedtatt

7.

Styregodtgiorelse.
Styregodtgjerelse foreslas okt for havnesjef til
X'oreslitt styregodtgiorelser godkjennes.

8.

k.

15.000,- og ovrige styrernedlemmer til kr. 10.00U,-

Valg av styre, revisor og valgkomite.
Valgkomiteens representant Eivind Christoffersen leste opp valgkomiteens folslag til styre og revisor for 2022.

Valgkomiteens forslag til sfyremedlemmer og revisorer for 2019:
Okonomisjet

@ivind Svalesen
SuzanneAmundsen

@n valg)
(pn valg)

Sekretaer:

KnutLsken

Styremedlem:

Sigbjorn Hellerud
Bernt Olsen

(ikke pi vaigl
(pi valg) (forvalkdngssjel)
(ikJce pn valg)

ErikKverum

@n

Beate Mmkveien Gossnann
Ari Johan Hauksson

(rpa

Jan Olav Nilsson

(ikke pA valg)

-f'ormarm:

Havnesjef:
Styremedlem:

Vaktsjef:

Styremedlem:
Dugnadssjet

va[) (assisterende
(ilte pn va[)

havne$ef / miljoansvarlig)

valg) (eiendomssjef / materialforvalter)

//

\Sd

Valgkomiteens forslag til revisorcr og valgkomite for 2022
(pi valg)
Ame Johan Karlsen
Revisor.
(ikkepi valg)
Tom Sletrer
Revisor.

Leder:
Valgkomite:
Valgkomite:

Christoffersen
Bugge
Nils Peter Petersen
Eivind

(pd valg)

Christian

(pn valg)

(ikke pA valg)

I)et fremkom ikke forslag pi andre kandidater. Valgkomiteens forslag til styret ble enstemmig godkjent
Det samme gjaldt revisorer og valgkomiteen

9.

Verdifastsettelse av bitplasser

10.

Havnereglement
Endring av punkt 3: Kun teksl Tilhengere og joller merkes med navn og tll m
Endring tilfoyelse i punkt 4: Fortoyning av biter, se refile&ring side 21 . Huk oppstramming av fallEndring vedtatt

11.

rnnkomne forslag. Uhkifting av brygge 5

Styret tbreslar i endre prisen med h.500,- pr. bryggoneter til l<r. 24.000,- pr' bryggerneter'
Den foreslitte verdifastsettelsen pi kr Z.(X)O,- pr. bryggemeter ble godkjenr

Utskifting av brygge 5
Styret foresl&r ny brygge 5. Dagens brygge er i meget darlig forfatning og mA utskiftes
Foreningen har god okonomi og oppsparte midler til 6 selv hnansiere kostnadene til ny brygge og henger derfor ikte
kalle eksta bidrag til dette.
Estrmert pris pa brygge 5 er

pi

A

irut

kr.970.000,- inkl. mva

SQrrets forslag til vedtak:
Ny brygge 5 innenfor en ramme pa kr. 1.000.000,- bestilles og hnansieres med oppsparte midler.

Vedtak

Styrets forslag til vedtakmed en korhadsramme pn

kr l.0fi).lX[,- vedtar.

\"

tuos3oHtrYd'\
releren!.

f,'r$"*

"W//

Arsmstet ble hevet kl. 19.35

m/,^lr
Hans Otto Haavik

