GENERALFORSAMLING DRØBAK BATFORENING
Kumlegården 2.februar 2018
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Forhandlingene
1. Godkjennelse av innkalling
Innkallingen ble godkjent av de ca. 100 fremmøtte og generalforsamlingen ble lovlig
satt.
2. Valg av møteleder og referent
Til møteleder og referent ble henholdsvis formann Tom Kristiansen og sekretær Ståle
Jensen valgt.
Olav Drivenes, Lasse P. Ottesen, Mona Rasmussen, Malvin Kleppe og Jahn Otto Johansen har
gått bort i løpet av året og ble hedret og minnet med ett minutts stillhet.
3. Styrets beretning for driftsåret 2017
Beretningen ble opplest i sin helhet av Sekretær Ståle Jensen.
Jan Erik Smith kommenterte at vi ikke trenger å ha mulighet til å fakturere for ikke oppmøte på dugnader. Dette kan være ødeleggende for frivilligheten.
Jan Erik Smith ønsket å få tilbake den «gode gamle» vaktloggen i bua.
Ellers ingen kommentarer.
4. Revidert regnskap for 2017.
Kasserer Arild Ek redegjorde for regnskapet og økonomi.
Det var ikke spørsmål fra forsamlingen og regnskapet ble vedtatt med akklamasjon.
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5. Endring av vedtekter i f.m. momskompensasjon.
Formann redegjorde for styrets innstilling, hvor foreningen planlegger å søke
momskompensasjon for 2018. For å ha tilfredsstillende ordlyd i vedtektenes § 20 –
Oppløsning må følgende setning legges til på slutten:
«Slik anvendelse er begrenset til en annen ikke-økonomisk (ideell) forening eller
stiftelse, som fremmer båt og friluftsliv i Oslofjorden.»
Vedtektsendringen ble vedtatt av generalforsamlingen

6. Innkomne forslag
Det var ikke mottatt noen forslag til generalforsamlingen.
7. Valg.
Valgkomiteens formann Åsmund Lindal redegjorde for komiteens arbeider og la frem
følgende forslag:
Drøbak Båtforenings styre
Formann
(1 år) Tom Kristiansen
Gjenvalgt ved akklamasjon
Nestformann (1 år) Hans Erik Andersen
Gjenvalgt ved akklamasjon
Kasserer
(2 år) Arild Ek
Ikke på valg (1 år igjen)
Sekretær
(2 år) Ståle Jensen
Gjenvalgt ved akklamasjon
Styremedlem (2 år) Pål Abrahamsen
Ikke på valg (1 år igjen)
Styremedlem (2 år) Mona Følstad
Ikke på valg (1 år igjen)
Mona har imidlertid frivillig valgt å fratre, og dermed ble nytt medlem valgt:
Styremedlem (1 år) Terje Bakke Pettersen
Valgt ved akklamasjon
Styremedlem (2 år) Sander Thorstensen
Gjenvalgt ved akklamasjon
Styremedlem (2 år) Eirik Martin
Gjenvalgt ved akklamasjon
Revisor
Revisor

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

Ikke på valg (1 år igjen)
Gjenvalgt ved akklamasjon

To av medlemmene i valgkomiteen har bedt om å få fratre, Mette Dahl og Gaute Authen
Hansen. Formannen innstille følgende til gjenvalg og valg:
Drøbak Båtforenings valgkomite
Åsmund Lindal
Nic. Bjerknes
Hilde Pedersen (etter Mette Dahl)
Jean-Are Ibenfeldt
Raymond Røsok (etter Gaute Authen Hansen )
Samtlige ble gjenvalgt og valgt ved akklamasjon.
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8. Eventuelt
Det ble utdelt takk og hedersbevisning til en rekke av foreningens trofaste slitere og
frivillige:
• Aina Salat
• Skipper Per
• Trond Krakk
• Bente Blomster
• Rune Rakett
• Freddy Dykk
• Ivar Boble
• Eivind BBQ og Musisist

Den offisielle delen av møtet ble hevet etter dette.

Drøbak 4.2.18
Ståle Jensen
Referent

