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Referat 

Årsmøtet i Sandøsund Båtforening 

mandag 7. mars 2011 

 
 

 

1. Åpning og registrering 
Møtet ble åpnet av styremedlem Håkon Kristensen, som ønsket velkommen til 24 A-medlemmer og 1 

B-medlem.  

 

2. Valg av møteleder og referent 
Styreformann Rolf Åge Marthinsen ble valgt til møteleder.  

Styremedlem Thor Lie ble valgt til referent.  

 

3. Årsmelding 
Styreformannen leste opp årsmeldingen, som ble godkjent.  

 

4. Regnskap 
Styreformannen gjennomgikk regnskapet, med støtte fra revisor Terje A. Kjær. Regnskapet ble 

godkjent.  

 

5. Kontingenter, innskudd og avgifter 
Styreformannen gjennomgikk kontingenter, innskudd og avgifter, med støtte fra revisor Terje A. Kjær. 

Styret la frem et forslag om indeksregulering av årskontingentene. Dette ble avvist av årsmøtet, med 

henvisning til at det er styrets oppgave hvert år å vurdere behovet for justeringer av kontingentene i lys 

av foreningens økonomiske situasjon, uavhengig av utviklingen i forskjellige kostnadsindekser.  

 

6. Innkomne saker 
Det var ingen innkomne saker til behandling.  

 

7. Budsjett 2012 
Styreformannen gjennomgikk budsjettforslaget, med støtte fra revisor Terje A. Kjær. Budsjettet for 

2012 ble godkjent.  

 

8. Valg 
Valget resulterte i at styret har følgende sammensetning frem til neste årsmøte:  

 

Styreformann   Rolf Åge (ikke på valg) 

Nestformann/sekretær  Trond S. Erlingsen (gjenvalgt for 2 år) 

Styremedlem   Finn O. Eckbo (representant for Sandø/badegjest, gjenvalgt for 2 år) 

Styremedlem  Håkon Kristiansen (representant for Hvasser og Brøtsø vel, gjenvalgt for 2 år) 

Styremedlem   Ingar Røseth (ikke på valg) 

Styremedlem   Terje Bjerga (ikke på valg) 

Styremedlem   Thor Lie (ikke på valg) 

 

Revisor   Terje A. Kjær (gjenvalgt for 1 år) 

 

Valgkomité  Bjørn Erik Sandsten (gjenvalgt for 1 år) 

   Fredrik Pedersen (gjenvalgt for 1 år) 
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Orienteringer 
Det ble orientert om båtrampen ved losmoloen, som skal fullføres i løpet av april 2011.  

Reguleringsplanen for ny molo og nytt bryggeanlegg ble godkjent ved andre gangs behandling i 

planutvalget. Planen forventes etter dette endelig vedtatt av kommunestyrer 09.03 2011.  

Arbeidet med moloen og det nye brygganlegget forventes startet høsten 2011.  

 

------------- 
 

 

Blå Brygge besørget hyggelig og velsmakende servering av kaffe, rundstykker og kaker.  

 

Møtet ble avsluttet kl 19.55.  

 

 

 

Thor Lie 

referent 

 


