
Referat årsmøte Sandøsund Båtforening 18.04.2016   

kl. 1900, Vellet 

Saksliste: 

1. Registrering/konstituering 
Innkalling godkjent. 
Formann Håkon Kristensen ønsket velkommen til det 21 ordinære årsmøtet i 

Sandøsund Båtforening for 22 A medlemmer + Styret (7 A medlemmer). Som en 

kuriositet nevnte han at oppstart av Båtforeningen foregikk på Vellet i 1994. 

2. Valg av møteleder og referent 
Til møteleder ble valgt Håkon Kristensen og referent Terje Bjerga 

3. Årsmelding (med «innsmett» av referat fra møtet mellom Båtforeningen og Tjøme 
kommune) opplest av møteleder og ble godkjent av årsmøtet.  
 

4. Regnskap godtatt 
 

5. Kontingenter, innskudd og avgifter 
Styret ikke forslag til endringer 
 

6. Innkomne saker 
Ingen fra medlemmer, men to fra Styret: 
 
A. Nedskrivning av innskudd i Indre Havn 
B. Utvidelse med 7 små båtplasser på Molobrygga 
 
A. Forslag nedskrivning av innskudd i Indre Havn 
Alle innskudd nedskrives over de neste 10 år 

Nåværende leiesatser (som betyr leiesats av båtplass til A - medlemmer) fryses de 

neste 5 år  

 Enstemmig vedtatt 

Forslag fra salen om at «nåværende leiesatser fryses de neste 5 år» strykes. 

Enstemmig vedtatt. 

B. Utvidelse 7 nye båtplasser på enden av Molobrygga (Ytre havn, mot nord) 

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


Forutsetter innkjøp av 8 nye fortøyningsbommer - pris ca. 60.000 kr. Dette er 

utleieplasser uten innskudd kun for en sesong (pr leieperiode) med max bredde 2 m 

og lengde 15 fot. Indre havn foretar innkjøp og drifter til innkjøp er nedbetalt. Etter 

det fordeles leieinntekt mellom Ytre og Indre havn 50/50, men driftes videre av Indre 

havn.  

Plassene tildeles etter vanlig prioritert rekkefølge: 1. Fastboende på venteliste 2. 

Badegjester på venteliste 3. Andre søkere    Enstemmig vedtatt. 

 
7. Budsjett 2016 (inkl innkjøp av nye bommer til båtplasser på enden av Ytre havn) 

godtatt. 
 

8. Valg av styremedlemmer. (innstilt av valgkomiteen Anders Slemdal og Einar 
Hagelund) 
 
Følgende styremedlemmer er på valg: 
Håkon Kristensen 
Terje Bjerga 
Finn O. Eckbo 
Samtlige styremedlemmer er villige til å ta gjenvalg 
 
Valgkomiteens innstilling for 2016: 
Leder       Håkon Kristensen (2 år) 
Sekretær      Terje Bjerga (2 år) 
Kasserer      Rolf Å. Marthinsen 
Styremedlem      Ingar Røseth 
Styremedlem      Jarle Erlingsen 
Hvasser og Brøtsø vel’s representant i styret Fredrik Pedersen 
Badegjestenes representant i styret   Finn O. Eckbo ( 2 år) 
Revisor      Terje A. Kjær (1 år) 
 

Årsmøtets forslag: Gjenvalg av årets valgkomite: Anders Slemdal og Einar Hagelund 

for et år. 

Enstemmig vedtatt. 

 
MØTET HEVET. 

 

 

Terje Bjerga 

Referent 



Deretter noe informasjon fra styret og spørsmål fra salen: 

 
DUGNADER: 
Tirsdag 3. mai   kl 1800 – ca 2100 
Onsdag 4. mai  kl 1800 – ca 2100 
Tirsdag 10. mai  kl 1800 – ca 2100  
Onsdag 11. mai - hvis behov kl 1800 – ca 2100 
 
 
 
Skal du ikke bruke båtplassen i Indre eller Ytre havn denne sesong? 
 
Meld fra til styret at plassen ikke skal brukes denne sesong innen 1. mai – da betales 
kun medlemsavgift! 
 
Midlertidig ledig plasser tildeles etter følgende prioritet: 
1. FASTBOENDE PÅ VENTELISTE 
2. BADEGJSTER PÅ VENTELISTE 
Familie og venner gis ikke fortrinnsrett 
 
 
Antall båtplasser pr dd: 
Søndre Brygge  48 plasser 
Østre brygge   49 plasser 
Molo         6 plasser 
Sum Indre havn              103 plasser 
 
Molobrygga Ytre havn 38 plasser 
Jolleplasser Indre havn   5 plasser 
 
Venteliste pr dd: 29 fastboende (+ badegjester som er på venteliste Ytre brygge). 
 
 

Spørsmål fra salen: 
 

Bølgebryter: Mange ønsker utvidelse av bølgebryter, - at kommunen har mer stein å 
fylle på! 

Før kommunesammenslåing øv maksimalt påtrykk på kommunen for å bygge den ute 
enda mer! Ber SB holde saken «varm»! 
Belysning bølgebryter er under behandling i samarbeid med kommunen og 
Kystverket. 
 
    ……………………………………………. 
 
Formell avslutning møtet der møteleder på vegne av styret takket for tillit og påpekte 
at vi har fått føringer fra årsmøtet og styrer etter dem. 


