Referat fra årsmøte i ABF for 2015 på
Strandpromenaden 31, 17.mars 2016
Det var 29 stemmeberettigede tilstede + 23 fullmakter.

Sak 1

Åpning og konstituering
1.1
1.2
1.3
1.4

Sak 2

23 fullmakter ble godkjent
Innkallingen ble godkjent
Saklisten ble godkjent
Roal Egeland ble valgt til møteleder, John Pedersen til referent.

Årsmelding
Årsmeldingen ble godkjent uten merknader.
Anne Beate L. Mørch informerte om året som var gått.

Sak 3

Meldinger fra utvalgene
 Kjell Dag Løland gikk gjennom årsmeldingen fra Holmekomiteen.
Det ble og orientert om fremdrift på renovering av betongbrygge.
Det ble presisert at dersom ikke arbeidet kan avsluttes til mai så blir
det utsatt til høsten.
 Roal Egeland gikk igjennom rapporten fra vaktledere i Ternevig.
 Alle utvalgsmeldingene ble godkjent av årsmøtet.

Sak 4

Regnskapet
Regnskapet ble enstemmig godkjent.
Det var et overskudd på kr 4.592,- Hovedforklaringen er: økt inntekt
ved vakthold samt utgiftsføring av strømkabler.
Kr 21.000,- er satt av til vedlikeholdsfondet.

Sak 5

Ansvarsfrihet for styret
Enstemmig vedtatt.

Sak 6

Kontingenten for 2016
Kontingenten blir økt med kroner 50. Ny årskontingent blir, kr 550,-
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Sak 7

Innkomne forslag

Fra styret:
1.

Antall medlemmer i holmekomiteen:
Holmekomiteen utvides til fra 3 til 5 medlemmer og de har fullmakt til å
delegere arbeid i undergrupper. ABF lover §15 oppdateres.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

2.
-

Merkeutvalget.
Merkeutvalget legges ned og oppgavene overføres til holmekomiteen.
Flere i møtet spurte om de forpliktelsene vi har mht dette. Styret
ønsker å prioritere dugnad på holmen.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

3.

Utleie av Kjeltringholmen.
Utearealet på holmen kan leies ut til private eller firma for
arrangementer. Det forutsettes at lover og regler på holmen følges.
Søknad skal sendes styret i god tid og avgift for leie betales på
forskudd. Styret har fullmakt til å avgjøre søknader.
Det ble fra møtet presisert at dette gjelder hovedsakelig utenom
skoleferie og at det gjøres kjent for medlemmene i god tid.
Forslaget ble vedtatt mot 14 stemmer.

4.

Egenandel på fester.
Medlemmer av arrangementskomiteen slipper egenandel på fester de
er med på å gjennomføre.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

7.

Videreføre arbeidsgruppe for hovedhytta.
Årsmøtet fikk en grundig orientering fra arbeidsgruppen som har
jobbet med muligheter for ny hovedhytte. Tegninger og veien videre
ble vist. Flere påpekte at man må jobbe med å få ned kostnaden samt
begrense totalt lån pga risiko med dette.

Forslag: Arbeidsgruppen får i mandat å fortsette arbeidet å planlegge
egen sak for utbygging av hovedhuset. Forslag til fremdriftsplan
inkludert finansiering fremlegges styre og en eventuelt beslutning om å
sende søknad gjøres av medlemsmøte
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 8

Budsjett
Styret redegjorde for budsjettet. Det er kuttet ned i flere poster blant
annet vakthold. Ramme for holmekomiteen blir økt pga etterslep fra
2015. En forventer et underskudd på kr 7000
Budsjett ble enstemmig vedtatt

Sak 9

Valg
Følgende valg på Styret for 2016-2017 og andre utvalg ble valgt:
Leder:
Anne Beate L. Mørch
ikke på valg
Nestleder:
Atle Frivold
2 år Ny
Sekretær:
John Pedersen
2 år
Kasserer:
Monica Moen
2 år
Styremedlem:
Kjell Løland
ikke på valg
1.vara:
Wicki Løland
1 år
2.vara:
Vibeke Lauritsen
1 år
Holmekomiteen:
Leder:
Medlem:
Medlem:
Medlem
Medlem

Kjell Løland
Helge Lundal
Rune Fredriksen
Wicki Løland
Bjørn I. Bergsvik

Arrangementskomitéen:
Leder:
Atle Frivold
Medlem:
Ove Alfredsen
Medlem:
Vibeke Lauritsen
Medlem:
Live Skjeggedal Bentsen
Medlem:
Morten Dahlin

Styremedlem
1 år
1 år
1 år
1 år

Nestleder
1 år
1 år
1 år
1 år

Vaktsjef:

styret peker ut ved behov

Revisorer:

Tore Dahlin
Oddleif Olsen

1 år
1 år

Valgkomité:

Live Skjeggedal Bentsen
Roal Egeland
Geir Ødegaard

1 år
1 år
1 år

Aktiviteter, dugnader og fester i 2016:








Dugnad 1
Dugnad 2
St. Hans
Rægefesten
Fiskekonkurransen
Krabbefesten
Dugnad 3

Lørdag 07.mai og søndag 8.mai*
Lørdag 28.mai og søndag 29.mai.
Lørdag 25.juni kl. 15.
Lørdag 02.juli kl. 18.
Lørdag 20.august kl. 15-17. merk tid!
Lørdag 10.september kl. 18.
Lørdag 17.september og søndag 18.sept.

Dugnader:
Transport avtales mellom medlemmene. Bruk gjerne Facebook.
Det blir muligens tilleggs-dugnad 5 og 6 mai pga flytebryggene.
Endring i dato for dugnad kan skje dersom arbeid med ny brygge krever
dette.

Hytteleie:
Ønske om hytteleie må meldes innen 01. Mai på e-post til
post@kjeltringholmen.no eller SMS til 48881024. Trekning
gjennomføres innen 08. Mai. Resultatet legges på hjemmesiden.
2dre trekning: frist for å søke 21.05. Trekkes innen 28.05.

Annen info:
 Eget medlemsområde på kjeltringholmen.no Kontakt Sekretær for
passord og påloggingsinformasjon
 ABF er på facebook – bli med. (søk Arbeidernes Båtforening Kristiansand
https://www.facebook.com/groups/ABF.kjeltringholmen/)

 Strømkabel til landstrøm, Nøkkel til sjøbu kan kjøpes av
holmekomiteen for kr 50,- samt vimpel til båt for kr 200, Det er båndtvang på holmen for hunder – uansett størrelse.
 NB, husk å melde adresseendring, e-post og mobilnummer til
sekretaer@kjeltringholmen.no eller kasserer@kjeltringholmen.no
 Medlemskontingent sendes nå ut på e-post (de som ikke har
registrert e-post får den pr post)
 YX-visa kort. Som medlem i ABF så kan du søke om YX kort til bruk
på Korsvik Marina. Det gir 140 øre pr liter diesel på pumpepris og 90
øre pr liter på bensin. Kontakt styre for å få tilsendt søknadsskjema.

John Pedersen referent /s/

Referat godkjent av styret 31.03.16

