
REFERAT ÅRSMØTE 08.04.2013 

Til stede  

1. Fra styret:  Rolf Åge Marthinsen, Ingar Røseth, Henrik Wilskow, Trond Erlingsen og Terje 

Bjerga    Forfall: Håkon Kristensen, Finn O Eckbo og Terje Kjær 

     Foruten styret var det 15 A-medlemmer og 9 B-medlemmer tilstede 

2. Trond Erlingsen ønsket velkommen og la fram styrets forslag til møteleder og referent, 

henholdsvis Rolf Å Marthinsen og Terje Bjerga som ble godkjent 

3. Rolf Å Marthinsen opplyste om at møteinnkalling var sendt kun pr. mail, men noen få uten 

e-post adresse hadde fått den i postkassen 

Deretter gjennomgikk han årsmelding som ble tatt til etterretning uten kommentar. 

I tillegg til årsmelding refererte han til innhold i ulike møter med: 

- Tjøme kommune og Færder Seilforening om båtplasser på ytre brygge og båtplasser 

til tre Meginjoller gjennom skoleåret. 

- Kystverket omkring endring av feste for ny ytre brygge 

- Grunneiere ang opptrekks rampe og vederlag for den i form av en båtplass uten 

innskudd 

4. Regnskap for 2012 og forslag til budsjett for 2013 ble godkjent. 

5. Det ble opplyst om at kontingent, innskudd og avgifter etter tidligere årsmøtevedtak, økes 

i 2015. 

6. Innkomne saker: Ingen 

7. Valg av styrerepresentanter: Trond Erlingsen fratrer styret etter 13 år. Rolf M. ønsker å 

sitte 1 år videre, Ingar Røseth, Henrik Wilskow og Terje Bjerga sitter til 2014. Håkon 

Kristensen sitter i styret på vegne av Hvasser Vel og Finn O Eckbo på vegne av Sandø. 

Valgkomite bestående av Bjørn Sandsten og Fredrik Pedersen hadde følgende forslag til nytt 

styremedlem: Jarle Erlingsen som ble godkjent for perioden 2013-2015. 

Styrets  forslag til ny valgkomite 2013 - 2014 Einar Hagelund og Anders Slemdal ble godkjent. 

Forslag fra salen om at Rolf Å Marthinsen blir sittende i styret de 2 neste år, dvs 2013-2015. 

Likeledes forslag fra salen om at formann og nestformann utgår av styret ulike år. 

http://www.sandosund-batforening.com/hoved.htm


Styret har dermed følgende sammensetning fra denne dato: 

Rolf Åge Marthinsen  formann   2 år 

Henrik Wilskow  kasserer   1 år 

Ingar Røseth  oppsynsmann   1 år 

Terje Bjerga  sekretær   1 år 

Jarle Erlingsen  styremedlem   2 år 

Håkon Kristensen Hvasser Vel 

Finn O Eckbo  Sandø     

Terje Kjær   Revisor   1 år 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Orientering ved møteleder:  

Venteliste og mangel på båtplasser for fastboende og hyttefolk 

Fordelingsnøkkel for midlertidige båtplasser i indre havn 

Tidsfrister for å si fra ikke bruk for båtplass kommende sesong 

Dugnadsoppgaver utført av enkelte medlemmer i 2012 

Orientering ny brygge ytre havn: 

Takster ytre havn 

Forventede årlige kostnader 

Eget reglement  

Hvem har fått båtplass 

Ny brygge skal gi foreningen 38 nye plasser, men samtidig tapes 5 plasser i indre havn 

gjennom av Megin-prosjektet, 1 plass til Kystverket og 1 plass til grunneiere 

Arne Andersen fikk igjen en oppmerksomhet og takk for arbeidet han påtok seg sommeren 

2012 ved å holde orden rundt indre havn. 

Trond Erlingsen ble takket av med gave til seg og bukett til seg med kone for 13 år i styret til 

Sandøsund Båtforening. 

Møtet ble hevet kl. 20.10. 

Terje Bjerga 

Referent 


