GENERALFORSAMLING DRØBAK BA1 TFORENING
Kumlegården 3.februar 2017

REFERAT
Dagsorden; DB`s 68de Generalforsamling.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Godkjennelse av innkalling
Valg av møteleder og referent.
Styrets beretning 2016
Revidert regnskap 2016
Fastsettelse av medlemskontingent og gebyrer.
Innkomne forslag
Valg

Forhandlinger
1. Innkallingen ble godkjent av de 98 fremmøtte og generalforsamlingen ble lovlig satt.
2. Til møteleder og referent ble henholdsvis formann Tom Kristiansen og sekretær Hans
Erik Andersen valgt.
Hroar Nordahl ble hedret og minnet med ett minutts stillhet.
3. Sekretæren leste opp styrets beretning for driftsåret 2016.
Det var ikke spørsmål til beretningen.
4. Kasserer leste opp det reviderte regnskap for 2016.
Det var ikke spørsmål fra forsamlingen og regnskapet ble vedtatt med akklamasjon.
5. Fastsettelse av medlemskontingent og gebyrer.
Formann redegjorde for styrets innstilling.
Medlemskontingenten ble fastsett til kr. 350,- pr år.
Medlemmer som er tildelt fast eller midlertidig båtplass er gjennom vedtektene
pliktig til å delta på dugnad og vakthold i havna.
Avgift for dugnadspliktige medlemmer som ikke kan eller unnlater å stille til dugnad,
ble fastsatt til kr. 500,- Avgiften faktureres som økt båtplassleie, i desember det
aktuelle driftsåret.
Gebyr for å unnlate eller å sørge for at noen stiller på tildelt vakt, ble fastsatt til kr.
1000,-
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6. Morten Grande har innsendt ønske om å få tilbake muligheten for landstrøm på
Bergholmen i sommermånedene. Styret anser ikke denne saken som relevant for
behandling i generalforsamlingen og formannen redegjorde muntlig for saken.
7. Valg.
Valgkomiteens formann Åsmund Lindal redegjorde for komiteens arbeider og la frem
følgende forslag:
Formann
Nestformann
Kasserer
Sekretær

(1 år)
(1 år)
(2 år)
(1 år)

Tom Kristiansen
Hans Erik Andersen
Arild Ek
Ståle Jensen

Gjenvalgt ved akklamasjon
Valgt ved akklamasjon
Gjenvalgt ved akklamasjon
Valgt ved akklamasjon

(1 år igjen av Hans Erik Andersens valgperiode på 2 år Hans Erik rykker opp til
nestformann og Ståle Jensen velges for resten av valgperioden.)

Styremedlem (2 år) Pål Abrahamsen
Styremedlem (2 år) Mona Følstad
Styremedlem (1 år) Sander Thorstensen

Valgt ved akklamasjon
Valgt ved akklamasjon
Valgt ved akklamasjon

Styremedlem (1 år) Eirik Martin

Ikke på valg

Revisor
Revisor

Gjenvalgt ved akklamasjon.
Ikke på valg

(1 år igjen av Aslak Schøyens valgperiode)

(2 år) Einar Einarson
(1 år) Leif Thv Tomter

Samtlige medlemmer i Valgkomiteen har sagt seg villig til å stille til gjenvalg. Formannen
innstille følgende til gjenvalg:
Åsmund Lindal
Nic. Bjerknes
Mette Dahl
Jean-Are Ibenfeldt
Gaute Authen Hansen
Samtlige ble gjenvalgt ved akklamasjon.
Den offisielle delen av møtet ble hevet etter dette.
Drøbak 4.2.17
Hans Erik Andersen
Referent

