
Protokoll årsmøte Simensbråten båtforening  
 

Dato: 18. mars 2021   

 

Antall medlemmer til stede:  14 Antall fullmakter: 6 (2x på RAN, 3x OO 1 W. Bistrup) 

Styrets leder Olaf Olstad ønsket velkommen til årsmøtet.  

Olaf Olstad ble valgt til møteleder og sekretær ble valgt til å skrive protokoll. 

Martin Gudmundsen og Alf Thore Øksdal ble valgt til å underskrive årsmøteprotokollen. 

Årsmøte innkallingen datert den 4.mars 2021 ble godkjent uten merknader.  

Årsberetningen datert den 4.mars 2021 ble lest av sekretæren og deretter godkjent. 

Kassereren leste opp regnskapet for 2020.  

Det reviderte regnskapet ble enstemmig godkjent og styret ble meddelt ansvarsfrihet. 

Fastsettelse av kontingenter og avgifter 

Styret foreslår at kontingenter og avgifter ikke endres. 

Kommentar fra Bjørn Erik at innskudd bør differensieres i forhold til bredde på båtplass, men sender eventuelt inn forslag om 

dette ved en senere anledning. 

Godkjent 

 

Innkomne forslag fra styret:. 

Endring av vedtekter  

§7 b) Medlemskap regnes fra den dag innmeldingsavgift og kontingent er mottatt av foreningen. Frister for 
betaling av avgifter er: Kontingent 1. mai i det året kontingenten gjelder for. Havneavgift 1. mai i det året 
avgiften gjelder for. Vinterhavnavgift 1. oktober i det året avgiften gjelder for. Strømforbruk belastes den enkelte båteier. 
Godkjent. 
§ 10 VINTERHAVN: 
Vintersesongen starter 15. oktober og varer til 15. april neste år - lagt til nærmeste weekend. Strømforbruk i 
vinterperioden belastes den enkelte båteier og registreres på egen strømmåler. Fjernes. 
Godkjent. 
§ 2 FORMÅL: 
Endre antall båtplasser fra 25 til 26. 
Minimum antall plasser er fastsatt til 26 båtplasser. 
Godkjent med en stemme imot. 
Innkomne forslag fra medlemmer: 
Knut Waldemar Bistrup Medlem 101 ønsker å fjerne følgende: 
§ 8 Havneplass 
Maksimal båtlengde er av foreningen satt til 36 fot eller 11,75 meter målt etter netto skroglengde. Maksimal 
båtbredde er satt til 3,5 m. samt maksimal vekt 6.000 kg 
7 stemmer for og 15 imot og ble dermed nedstemt. 

Budsjett 2021 

Kassereren leste budsjettet for 2021. Det ble godkjent.Valg av styremedlemmer og andre funksjoner i foreningen. 

Følgende styremedlemmer ble valgt: 

Bryggeleder: Rolf-Atle Nyhuus for et år 

Kasserer: Ole Kristian Tornes for to år 

Varamedlem: Kai Korsbrekke for to år 

Øvrige ble gjenvalgt for 1 år: 

Valgkomite: Trond Bjørnerud og Waldemar Bistrup 

 

Møtet ble hevet kl.: 19:17 

 

___________________________    ___________________________ 

Martin Gudmundsen       Alf Thore Øksdal 


