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Årsmøte 2013 Træna Båtforening

Tid (dato, fra kl til kl):

20. april 2013 kl.1700

Innkalt av (avd og person):

Styret i Træna Båtforening

Sted:

Referent:

Træna Båtservice AS lokaler

Ordstyrer:

Johannes Bøe

Deltakere:

Tommy, Stein, Sverre, Rune, Steve, Kjell, Jim Frode, Tom Egil, Eivind, Johannes,
Morten

Sak

Diskusjon og Konklusjon

1.

Innkalling og saksliste. Ingen anmerkning. Johannes ble valgt
til møteleder og Morten ble valgt til referent.

2.

Årsberetning. Johannes leste opp årsberetningen. Ingen
anmerkninger.

3.

Regnskap. Det ble foreslått en synliggjøring av inntekter på
gjestekai i forbindelse med Trænafestivalen i regnskapet.
Netto resultat for denne kaia er ført opp som egen post men
uten at kapitalutgifter/inntekter er tatt med.

4.

Fastsettelse av kontingent og bryggeleie. Ingen endring fra
forrige år.

5.

Endring av vedtektene for Træna Båtforening. Dugnad på
minimum 20 timer tas med i vedtektene. Oppnevning av
kaiformenn tas med i vedtektene.

6.

Valg. Dagens styre fortsetter i en ny valgperiode med
følgende endringer: Eivind er valgt til Nestleder for 1 år.
Sverre er valgt til ny Kasserer for 1 år. Svein Håkon er valgt
til nytt Varamedlem til styret for 1 år.

7.

Kjell orienterte om Janesvågprosjektet. Dette er nå et
fiskerihavnprosjekt og prosjektet er og må være eiet av Træna
kommune. Det er sendt frem en søknad fra Træna kommune
om Post 60 midler til Kystverket. Det er igangsatt arbeid med
reguleringsplan for området. Han orienterte videre om
prosjektets omfang, tidsplan og økonomi.

8.

Nye betongflytebrygger. Det kjøpes inn 2 stk nye
betongflytebrygger for utlegging langs Ærøya.

Styret

9.

Kaiformenn. Det oppnevnes 4 kaiformenn av styret. Vervene
går på omgang årlig. Det utarbeides egen instruks for
kaiformenn. Styret ilag med kaiformenn vurderer
vedlikeholdstatus på bryggene hvert kvartal. Kaiformenn
holder orden på dugnadslister.

Styret
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Morten Gärtner

Ansvarlig

Tidsfrist

2

Observatører:

Ingen

Sted og dato:

Træna, 20. april 2013

Signatur:

Morten Gärtner (sign)

Etter at årsmøtet var ferdig ble det avholdt et kort medlemsmøte med følgende saker:
Sak 1.
Træna Båtforening spanderer middag på de som deltar med arbeid for Båtforeningen under
Trænafestivalen. Helgepass spanderes av Trænafestivalen.
Sak 2.
Styret gjør avtale med Johannes om kaiplass til «Empress» og disponering av Johannes sine tomter i
havneområdet i Falla.
Det ble servert kaffe og rundstykker etter møtet.
Referent: Morten Gärtner

