Referat fra ekstraordinært årsmøte i Stange Båtforening.
Det ekstraordinære årsmøtet ble holdt på Tingvold onsdag 3.oktober kl. 19:00.
1. Åpning, godkjenning av innkalling, registrering av stemmeberettigede
medlemmer, valg av møteleder og sekretær, samt 2 medlemmer til å underskrive
protokollen.
• Innkalling godkjent
• Det ble registrert 55 stemmeberettigede medlemmer, herav 7 med godkjent
fullmakt, og 10 medlemmer uten stemmerett.
• Terje Emil Dahl ble valgt til møteleder
• Terje Thoresen Dahl ble valgt til sekretær
• Idar Jørgensen og Jens Vasaasen ble valgt til å underskrive protokollen, samt
kontrollere avstemningen.
2. Investeringer knyttet til oppgradering og flomsikring av Gillundstranda båthavn,
samt endring av medlemsavgifter, kontingenter og innskudd for medlemmene.
Møteleder orienterte om investering -og oppgraderingsplanene, med spørsmål og
diskusjon underveis. Avsluttet med skriftlig votering:
•

Sak 2 A: Investeringer knyttet til oppgradering og flomsikring av
Gillundstranda båthavn, samt endring av medlemsavgifter, kontingenter og
innskudd for medlemmene:
Vedtatt med 55 mot 0 stemmer.
Detaljert innhold i vedtaket ligger vedlagt referatet

•

Sak 2 B Valg av prinsipp for årlig medlemskontingent og havneavgift for
2019:
Det ble votert over to alternativer:
A: NOK 500 i medlemskontingent+ differensiert havneavgift på NOK
900 kr per breddemeter.
B: NOK 500 i medlemskontingent + Fastpris for havneavgift på NOK 2
500 per båtplass per år.
Alternativ B vedtatt med 36 mot 19 stemmer

Møtet ble hevet kl. 21.
Referent: Terje Thoresen Dahl

Følg med på hjemmesiden vår: http://stangebaatforening.com

Vedtak i SAK 2 A:
Årsmøtet slutter seg til å oppgradere og flomsikre Gillundstranda båthavn innenfor en ramme
av 3, 6 MNOK, samt å endre satser for innskudd og medlemsavgifter som velges i SAK 2B.
Gjennomføringen forutsetter kommunal godkjenning.
Styret gis fullmakt til å organisere gjennomføringen og ev redusere utbyggingsomfanget
dersom finansieringen viser seg å ikke dekke alle utbyggingstrinn.
Følgende tiltak søkes gjennomført innenfor kostnadsrammen:
• Utskifting av alle brygger og moringer, unntatt fastbrygga mot parkeringsplassen.
• Heve nivået for festepunkter for landganger, som tåler høyere vannstand, langs hele
plenen., samt utsetting av betong -eller granittelementer i flere «trappetrinn»
• Heving eller annen flomsikring av ytre molo.
• Etablere kameraovervåkning i havna
• Utjevning av bunnen i havna
• Flomsikring/oppretting av nordre molo
Avgiftene til medlemmene fastsettes fra 15.november 2018 til følgende:
• Innskudd:
Tilleggsinnskuddet for eksisterende medlemmer med fast båtplass per 3. oktober 2018,
settes til NOK 5000 per breddemeter.
Innskuddet vil for nye medlemmer som tildeles fast båtplass fra og med 2019, settes til
NOK 10 000 per breddemeter. Det kan velges mellom 4 standardbredder.
Breddemeter
2,5
3
3,5
4

•
•

Innskudd
Eksisterende Nye
12 500,00
25 000,00
15 000,00
30 000,00
17 500,00
35 000,00
20 000,00
40 000,00

Alle innskudd er å betrakte som et rente -og avdragsfritt lån til båtforeningen, og vil i
sin helhet bli tilbakebetalt når plassen sies opp og er solgt videre til et nytt medlem.
Beløpene indeksreguleres ikke.
Medlemmer med fast båtplass vil bli bedt om følgende innen 15.november 2018:
o Gi en forpliktende tilbakemelding om valg av bredde og betale inn
tilleggsinnskudd.
eller
o Si opp fast båtplass med refusjon etter 2018-satser (NOK 2 500 i refusjon når
plassen er videresolgt)
Havneavgift gjeldende fra og med 2019:
Fastsettes under votering av SAK 2 B
Medlemskontingent gjeldende fra og med 2019:
Det innføres en medlemskontingent på NOK 500, som er lik for alle medlemmer.

Følg med på hjemmesiden vår: http://stangebaatforening.com

Følg med på hjemmesiden vår: http://stangebaatforening.com

