GRIMSTAD MOTORBÅTFORENING
4879 Grimstad

Dato: 26.1.18

Referat fra årsmøte i
Grimstad Motorbåtforening for 2017
Det ble avholdt årsmøte i Grimstad Motorbåtforening torsdag 25. januar kl.
1800 på Grimstad Vertshus.
Det møtte 24 medlemmer.
1.0

Godkjenning av innkalling

Vedtak:
Årsmøtet for 2017 er kalt inn på lovlig måte.
2.0 Godkjenning av saksliste
Vedtak:
Styrets forslag til saksliste godkjennes.
3.0 Konstituering av møtet
3.1 Valg av ordstyrer
Svein A. Tveter
Enstemmig valgt
3.2 Valg av referent
Kjell Erik Skaug
Enstemmig valgt
3.3 Valg av opptellingskomite
Knut Syvert Berge
Enstemmig valgt
Finn Skage
Enstemmig valgt
4.0 Årsberetning for 2017
Årsberetning for perioden 2017 ble lest opp av sekretæren.
Vedtak:
Årsberetning for perioden 2017 enstemmig godkjent.
5.0 Årsregnskap for 2017
Årsregnskapet for 2017 ble lest opp av regnskapsfører.
Vedtak:
Årsregnskapet for 2017 enstemmig godkjent.
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6.0 Saker fra styret og medlemmene
6.1 Saker fra styret
Manglende merking av parkert tilhenger.
Opplagsansvarlig har hvert år problemer med å finne eierforhold til
parkerte tilhengere i Grømbukt i de tilfellene hvor han ser seg
nødsaget til å kontakte eier. Styret foreslår at det innføres gebyr
stort kroner 300,- for manglende merking av parkerte tilhengere på
foreningens område.
Vedlikeholdsarbeid.
Styret ønsker at man innfører en samlet sum for manglende
oppmøte til vedlikeholdsarbeid, og at denne settes til kroner 200.(tidligere kroner 196.- for to timer).
Avgift for vaktordning
Styret ønsker å oppjustere avgiften til vaktordningen ettersom
utgiftene foreningen betaler til Securitas har steget, og foreslår en
økning fra kroner 300,- til maksimalpris på kroner 350,- pr.år.
Fakturagebyr
Styret ønsker at våre medlemmer skal oppgi sin e-post adresse slik
at man kan sende ut faktura elektronisk. Foreningen har betydelige
utgifter til produksjon av papirfaktura samt porto.
Styret foreslår at man innfører fakturagebyr på kroner 50,- for
papirfaktura.
Purregebyr
På bakgrunn av økte utgifter til innkreving av medlemsavgifter,
purring ved manglende betaling samt utsendelse av rekommanderte
brev til medlemmer som ikke har betalt til tross for gjentatte
purringer, ønsker styret at foreningen skal iverksette purregebyr.
Fra 1. januar 2017 er statens purregebyr økt til kr. 70,– (før kr. 67,–
). Styret foreslår at man setter purregebyret til kroner 70.-.
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Forsinkelsesrente
Grimstad Motorbåtforening har ikke tidligere krevd
forsinkelsesrente, men dessverre er det en del medlemmer som
betaler langt etter betalingsfrist. Dette medfører utgifter til
purringer og rekommanderte brevsendinger. Styret ønsker derfor å
innføre forsinkelsesrente Forsinkelsesrenten fastsettes for hvert
halvår, med virkning fra henholdsvis 1. januar og 1. juli.
Forsinkelsesrenten skal være Norges Banks styringsrente tillagt
minst åtte prosentpoeng. Gjeldende rentesats er 8,5%.
Styret foreslår derfor at man krever forsinkelsesrente på 8,5%.
Vedtak:
Styrets forslag under dette punkt ble enstemmig godkjent.
6.2 Saker meldt fra medlemmene
Ingen saker meldt fra medlemmene
7.0

Styrets forslag til kontingent, avgifter og godtgjøringer
Styret ønsker å ta opp alle sakene 7.1 til 7.9 under ett.
Styret ønsker ingen justering av kontingenter eller ”Godtgjøring til
styret”.

Vedtak for pkt. 7.0 med underpunkter
Styrets forslag til kontingent, avgifter og godtgjøringer ble enstemmig
vedtatt.
Kontingent, avgifter og godtgjøringer for 2018 blir dermed.
Vedtaket under pkt 6.1 er innarbeidet i dette punkt.
Endringer fra 2017 er merket med rødt.
Alle priser gjelder pr. sesong/år:
7.1 Årskontingent.

For år 2017
kr. 200,-

For år 2018
kr. 200,-
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7.2 Bryggeleier.
Kode
2018
0
J1
S3
S5
G1
G2
G3
G4
G5

Brygge Bredde
0-PLASS
JERNBANEBRYGGA
SAULEBUKT
SAULEBUKT
GRØMBUKT
GRØMBUKT
GRØMBUKT
GRØMBUKT NYE
GRØMBUKT NYE

3,00
2,50
3,00
2,50
3,00
3,50
3,00
2,50

Leiepris i 2017

Leiepris i

1 000,3 600,-1)
1450,1500,1450,1500,1600,2 000,-2)
1 880,-2)

1 000,3 600,-1)
1450,1500,1450,1500,1600,2 000,- 2)
1 880,- 2)

1) Inkl. Havnestyrets leieavgift fom. 2013
2) Omfatter leieavgift til grunneier Thomas Beisland

7.3 Opplag.
Uteopplag (Grømbukt og Vikkilen) sesongen 2018

Medlemmer

Båter fra og med 25 fot og til og
med 32 fot

kr 1200,-

Båter fra og med15 fot og til og
med 24 fot

kr 840,-

Båter under 15 fot

kr 420,-

Ikke medlemmer

Dobbel avgift

Tillegg ved båtlengder over 32 fot - Kun etter avtale, pr. fot

kr 100,-

Grømbukt og Vikkilen:
Sommeropplag (kun etter avtale):
Gebyr for manglende merking av båter i opplag
Gebyr for manglende merking av tilhenger
Nb!

1 180,300,300.-

Avgift for sommeropplag innkreves for båter og båtkrybber som blir stående på
opplagsplassen over sommeren etter vinteropplaget, og for båtkrybber som må fjernes/flyttes
av deltakerne i oppryddingen i slutten av juni. Også båt på tilhenger som hensettes på
opplagsplassen når den er i bruk regnes å være i sommeropplag.

Inneopplag i store båtbu i Vikkilen, pr. m2:
Inneopplag i lille båtbu i Vikkilen, pr. m2:

7.4 Manglende oppmøte til pålagt vedlikeholdsarbeid

250,150,200.-

Årsmøtet 2011 innskjerpet håndheving av manglende oppmøte fom. 2012.
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7.5

Strømpris ved opplag og brygger:
Strømpris i perioden 1.11-1.4 ved opplag og brygger:
Kr pr. kw.time
(Forutsetter bruk av egen strømmåler som selges av havnesjef)

7.6

1.50

Innløsningssum bryggeplasser i Grømbukt og Saulebukt
2018
a.
b.
c.
d.

for 3,5 m plasser
for 3,0 m. plasser
for 2,5 m. plasser
0- plasser

kr. 40 000
kr. 38 000
kr. 36 000
kr. 18 000

Nye Grømbukt
F og G-bryggene (andre byggetrinn)

7.7

7.8

Vaktordning:
Maksimalpris fastsatt av årsmøtet 2012: 300,- Vedtak årsmøtet for 2017:

kr. 350.-

Godgjøringer til styret m.v.:

2018

Formann
Sekretær
Andre styremedlemmer
Tillegg for styremedlemmer med ansvar for opplag
Forretningsfører/kasserer oppnevnt av styret

7.9

15 000,8 000,3 000,3 000,50 000,- (+mva.)

Til revisorer

2 000,-

Hovedansvarlig for bryggeanleggene

7 500,-

Gebyr, forsinkelsesrente m.v.
7.9.1 Fakturagebyr
7.9.2 Purregebyr
7.9.3 Forsinkelsesrente

8.0

kr. 35 000

50,70,8,5 %

Styrets forslag til budsjett for 2018.
Vedtak:
Budsjett for 2018 ble enstemmig godkjent
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9.0

Valg
Valgkomiteen har bestått av:
Steinar Degn (leder), Arve Stavik og Finn Ljøsne
Valgkomiteens forslag til valg pkt. 9.1 tom. pkt. 9.4 er:
9.1

Valg av formann for et år.
Rolf Anton Groos (gjenvalgt)

9.2

Valg av to styremedlemmer for to år.
Knut Seim (gjenvalgt)
Oddvar Hansen gjenvalgt)

9.3

Valg av varamedlem for to år.
Tor Åge Svendsen (på valg)

9.4

Valg av revisorer for to år.
Roald Yttervik (gjenvalgt)
Bjarne Ingebrigtsen (ønsker ikke gjenvalg)
Per Staale Windegaard (ny)

Valgresultat:
Valgkomiteen forslag enstemmig bifalt for hvert underpunkt.
9.5

Valg av valgkomitemedlem for to år.
Steinar Degn (gjenvalgt)

Valgresultat:
Styrets forslag enstemmig bifalt.

10.0 Årsmøtets avslutning
Vedtak:
Årsmøtet for 2017 er avholdt i henhold til foreningens lover, og alle
saker etter godkjent saksliste er behandlet.
Kjell Skaug
Ref
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