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Dato:
Tid:
Sted:
Fremmøtte medlemmer:

Dagsorden:

Arsmøte i Lærdal Båteigarlag 2014.

Arsmøte i Lærdal Båteigarlag, for foreningsåret 2013, ble avholdt:

Onsdag 12. mars 2013.
kl. 18:00
Båteigarlagets klubbhus, Lærdal
7

1. Styreleder Rune Einemo ønsket velkommen.
2. Det ble registrert kun 7 stemmeberettigede medlemmer. Arsmøtet uttrykte stor bekymring over

det dårlige frammøtet.
3. Tilmøteleder ble Rune Einemo valgt.
4. Per Bondli ble valgt til referent.
5. lnnkallingen, sammen med øvrige møtedokumenter, ble sendt ut til alle medlemmer, som epost /

brerpost den24. februar. Innkallingen også lagt ut på Laget hjemmeside samme dato, og det ble
slått opp plakater. Innkallingen og dagsorden ble derved godkjent uten anmerkning.

6. Til å undertegne protokollen ble odd Mikalsen og John valsvik vargt.

Saksliste:

1. Arsmelding 2013.

Arsmeldingen ble lest av styreleder og godkjent uten anmerkning.

2. Regnskap 20'13.

Regnskapet for foreningsåret 2013 forelå i revidert stand. Dette viste overskydd for driftsåret på
kr. 150.482, og en bankbeholdning på kr. 358.938 pr.31.12.2013.

Regnskapet ble enstemmig vedtatt.

3. Medlemskontingent og øvrige avgifter 2014.

Styrets forslag til nye satser var som følger:

lnnmeldingsavgift ved opptak i foreningen
Strømskap
Tilhenger
Opptrekk / slipp
Opptrekk / slipp
Varmtvanns steamer

båt tom 15 fot
båt over 15 fot
båt tom 15 fot
båt over 15 fot

ådig leie
døgnleie
leie inntil 3 døgn
leie4-5døgn
pr. gang

Båtplass
Båtplass
Båtplass
Båtplass

havna
havna
havna
havna

kr. 1.200,-
kr. 1.700,-
kr. 2.400,-
kr. 3.000,-
kr. 600,-
kr. 4OO,-
kr. 250,-
kr. 300,-
kr. 600,-
kr. 300,-
kr. 100,-
kr.2.2OO,-
kr. 500,-
kr. 300,-

innenbygds eier
innenbygds eier
utenbygds eier
utenbygds eier
år1

+ diesel
+ strøm kr. 50,-
inntil 6 mnd.
1. okt - 1. mai.

Gjesteplasser i havna døgnleie
Vinterlagring i havna (hvis pfass) for ikke medlemmer
Vinterlagring på land, ved naust, for medlemmer
Punegebyr på kontingent - ref. vedtektene g7



5.

I tillegg var det kommet et forslag fra et medlem, om at kontingenten skulle dobles fra den
høyeste satsen, for båter over 30 fot (se punkt 7-3 i innkallingen). I tillegg kom det på møtet, et
forslag om en økning på kr. 1.000 for alle medlemmer med båter over 30 fot.

Dr.sse 2 sr.sfe forslagene ble nedstemt, q Arsmøtet vedtok deretter styrefs fors/ag til nye
safser. Imidleftid ble det også besfemt at Styret, fram ffl nesfe Arsmøte, skal utafteide et
forslag tilen ny beregningsmodellfor medlemsavgiften. Denne skalgien rettferdig beregning av
kontingenten for alle medlemmene, q ivareta Båteigaflagets behov for innteffier, som kan gien
løpende og noe raskere oppgradering av havna. Noe det er stort behov for.

Valg av styre.

Til nytt styre for foreningsåret 2014 - 2015 ble følgende valgt:
. John Valsvik leder nyvalgt for 1 år tuam til 2015.
. Rune Einemo nestleder nyvalgt for 1 år fram til 2015.
. Per Bondli sekretær ikke på valg fram ti|2015.
. Johannes Stundal havnesjef nyvalgt for 2 år fram til 2016.
' Syern Storla styremedlem nyvalgt for 2 år fram til 2016.
. Sigmund Hovrud styremedlem ikke på valg fram til 2015.
. Odd Mikalsen styremedlern nyvalgt for 2 år fram til 2016.
. Petter Ulviksbakken varamann 1 rypalgt for 2 år fram til 2016.
. Monique Huetink varamann 2 rypalgt for 2 år fram til 2016.
. Odd Mikalsen valgnevnt nyvalgt for 1 år fram til 2015.
. Krsten Hauge valgnemd nyvalgt for 1 år fram til 2015.
. John Valsvik valgnemd styrevalgt for 1 år fnm til 2015.
. Jarle Einemo revisor nyvalgtfor 1 år fram ti12015.
. Audun H. Bjøfuum revisor gjenvalgt for 1 år fram til 2015.
. Jan lngvald Erikstad vara revisor gjenvalgt for 1 år fram til 2015.

Da kasserer Jade Einemo hadde frasagt seg gjenvalg, og det ikke har lyktes å skaffe ny
kassere4 ble det vedtaft at Lagets regnskap skal seffes bort til et regnskapskontor. For at
vedteffienes krav til 7 styremedlemmer skal oppfylles, ble dertor Odd Mikalsen valg som
fore ningens tredje styremedle m.

Godtgjørelse medlemmer av styret 2014.

Styrets forslag til satser for foreningsåret 2014 - 2015 var følgende:
. Leder: kr. 3.000 og fri båtplass.
. Havnesjef kr. 20.000 og fri båtplass.
. Sekretær kr. 10.000 og fti båtplass.
. Ingen godtgjørelse til de øvrige styremedlemmene.

Etter en diskusjon om dette, vedtok Arsmøtet sfyrefs forslag, med den endingen, at de
øvige 4 styremedlemmene skal betale halv kontingent for 201 4.

Budsjett 2013.

Styret hadde utarbeidet budsjettforslag, som var vedlagt saksdokumentene. Summen av
inntekter og utgifter balanserte med et budsjettert overskudd på kr- 89.370- Den største
utgiftposten var reparasjoner og vedlikehold av kai, bryggeanlegget og bygninger / utstyr med kr.
90.000. Budsjetter viser også en inntektside på kr. 351.500. Bankbeholdning vil da ved årslutt
2014, være ca. kr.448.000,-.

Årsmøtet vedtok styret forslag til budsjett.

lnnkomne saker.

6.

7.



7-1. Forslag orn henveruCelee til Lærdal kommuns om areal til naust {or nædlernrnene,

Sakan åJe drsklrte{ og Arsrnøtet serrkke et def i denne orngång, er noa sforf åahov fordetfe,
Sakan kan las opp I$øn sen€re, dersom det melder sdg of konkret behw.

7#. Foraiag om st Aærøtene leggeettl lørdager.

$aksnbfedisleuterf, ogdetbleengfretomef nesåsÅrsmøfs (2015), vrtrb/itagf tillørdag. Dsf v.l
da væra /effeæ for utenblryds mødlemmer, q kanskie for mange andn ag*å, å møtø opp. Så
gjøndår det da, å se om dette vil bedre frammøtet på Aælmøtet.

Samtidig åfe def også bes{emiat årets planlagte vår4ugnad, blk flyttetfla mandag 28. ecrtt, ag til
tørdag 26. aprfl. Oetfe de det er svært /qlsng€ arbeidsappgaver sarn skal gjørcs, slik at vitrengar
en ffel dag, rnod godt mannslrap. Hevneqbfi*n rrfl /ago en /isfe ouerertcidsoppgarcf og denne vif
blt distribuaft til medlemm€ns, sarrtman rned innkalfing til dugnad.

7-3. Foretag om dobling av medlemkontingentan for medlsmmer med båter ovEr 30 fol

Sekan ble diskuferf uRder sak 3, og n€dsfemt

74. Forslag om gjerde med port til bryggene, og overvåkningskamera for havneErrlegget.

Når det gjelder porter til bryggane, menls Arsmøtet at deffe skulJe oeffes på rænl da utbadnnger
q utskiftinger av hryggeanlegget, naa æm ersvædkostnadsknvane, må priorilstes.
f,Jdrdaf g;'a/deroræruåkningskamei.a forhavna, menfeArsmøfef af detfe varengodrde, ogsfyæf
vilseffe tgang å sjekke pnberog muligheterforddtle.

7-5, Forsleg om opprydding på areal ved Fjordhotellet.

irsrnøfef varhalt enq on stdaffe må gløæspå den konrmende dugrnadon. Sfo/pene ogr
kantrehl<er sorn figger lwr fpmes, ogr sklnnene skal brukes ved sfolprng av havna, i mai

Lærdal 12. mare2Al4

f  )  , ! .  i "  I  !

Lt frIf luu:,tlxt{ftLa
Odd Mikalsen John Valwik



Lærdal Båteigarlag

ARSAVSLUTNING 2013

UTGIFTER

Div. Kostnader
Sfaum
Forsikring lF
Kai/brygger
Bygningar
Medlemsavgift
Diesel

45030,10
43827,59
18703,00
57287,30
2012,50

54017,38

INNTEKTER

Div. inntekter
Straum
Forsikringsoppgjer
Kai / brygger
Bygningar
Medlemsavgifi

' t ' t202,13
17374,75

0,00
0,00

287971,30

220877.87
:E-!tE:-

1s0482.81BALANSE

I bank 01 .01 .2013
Netto innteK

EIGE

Diesel 54812,50
371360.68

:!!:

Bank 31 112.12 358938.20

208455,34
150482,81

I bank 31j22013 358938.1 5
-EE::=:

FORSIKRINGSVERDI ETTER POLISE

Klubbhus/nausVinnbo
Flytebrygger

2309000
1976000
4285000

Note
Det er ikkkje teke høgde for beholdningsendring Diesel
Dieselbeholdning 3 1 .12.2A1 3 1 250

1 00031.12.2012


