Referat fra årsmøte i ABF for 2018 på
Bystranda park, Blokkhusgt. 27, 22.mars 2018
Det var 27 stemmeberettigede tilstede + 22 fullmakter.

Sak 1

Åpning og konstituering
1.1
1.2
1.3
1.4

Sak 2

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

Årsmelding
Årsmeldingen ble lest opp av møteleder og godkjent uten merknader.
Det ble orientert mht avtale om strømkabel med CSF samt hvordan
økonomien er fulgt opp. Fremdrift og hva som skjer mht renseanlegg
ble orientert om. Her har man inngått avtale om samarbeid med
seilforeningen slik at man får en 50/50 deling.

Sak 3

Meldinger fra utvalgene
 Utvalgsmeldingen fra holmekomiteen ble godkjent av årsmøtet.
Enkelte ønsket at man var forsiktig med trehogst fremover.

Sak 4

Regnskapet
Regnskapet ble enstemmig godkjent.
Driftsresultat ble kr 249.046,- Hovedforklaringen er: økt inntekt ved
vakthold, momskompensasjon, vederlag for tilknytning strømkabel
samt forsiktighet på kostnadssiden.

Sak 5

Ansvarsfrihet for styret
Enstemmig vedtatt.

Sak 6

Kontingenten for 2018
Kontingenten forblir uforandret, kr 550,Note fra styret: Styret vil komme tilbake med forslag til ny kontingent
senere mht finansiering av ny hovedhytte.
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Sak 7

Innkomne forslag

Fra styret:
1.

Leder av arrangementskomiteen:
I dag er nestleder fast leder av arrangementskomiteen. Styret foreslår å
fjerne denne bestemmelsen i ABF lover §19.
Komiteen vil da konstituere seg selv og velger en leder som er
bindeledd til styret. Komiteen består av 5 medlemmer, §15.
Forslaget ble vedtatt mot 3 stemmer.
Det ble presisert at styret vil følge opp kontakt med komiteen

2.

Endre §15. Valg.
Styret foreslår å endre valgperioden til fra 1 til 2 år for alle valg som i
dag er ett år. Halvparten velges for 2 år ved neste årsmøte.
Formålet er å sikre kontinuitet, og at man gjør en bedre jobb over 2 år.
Enkelte var skeptiske til hvor lett det blir å få folk til å si ja til 2 år.
Forslaget ble vedtatt mot 7 stemmer.

Forslagstiller Kurt Andersen
3.
Styrehonorar.
Nå som utgiftene stiger på grunn av det skal bygges nye hytte.
Forslag: fjern styrehonoraret
Styret innstilling til vedtak:
Honorar til styremedlem ble sist justert på årsmøte i 2008 og har stått
stille i 10 år. Honorar for kasserer ble økt til 15.000 på årsmøte i 2011.
Styret foreslår for årsmøtet å redusere satsene for honorar.
Følgende nye honorarsatser foreslås:
 Leder:
kr 4000 (fra 6000)
 Kasserer:
kr 10000( fra 15000)
 Nestleder
Kr 1500 ( fra 3000)
 Leder holmekomite
kr 2500 ( fra 4000)
 Sekretær
kr 2500 ( fra 4000)
Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Forslagstiller Rune Fredriksen
4.
Sammensetning styre
Jeg mener at det ikke er bra for et sunt styre i arbeidernes båtforening
at det er flere nære fra samme familie i styret.
Styret innstilling til vedtak:
Et lignende forslag var oppe til votering på årsmøtet i 2017, dette ble
ikke vedtatt da. Ingenting har endret seg det siste året.
Det er opp til årsmøtet å velge hvem som sitter i styre og utvalg. Styret
foreslår at forslag til uttalelse ikke blir vedtatt.
Styrets innstilling ble vedtatt mot 10 stemmer.

Sak 8

Budsjett
Styret redegjorde for budsjettet. Ramme for holmekomiteen økes noe.
Alle medlemmer oppfordres til å stille opp på vakthold for å styrke
økonomien. Tidlig byggestart på ny hytte kan føre til mindre utleie av
hovedhytten. En forventer et overskudd på kr 33 000.Budsjett ble enstemmig vedtatt

Sak 9

Valg
Følgende valg på Styret for 2018-2019 og andre utvalg ble valgt:
Styreleder:
Nestleder:
Sekretær:
Kasserer:
Styremedlem:
1.vara:
2.vara:

Stig Hageland
Atle Frivold
John Pedersen
Monica Moen
Helge Lundal
Jarl Lohne
Live Skjeggedal Bentsen

ikke på valg
2 år
2 år
2 år
1 år*
1 år (ny)
1 år

Holmekomiteen:
Leder:
Medlem:
Medlem:
Medlem
Medlem

Helge Lundal
Dag Kjell Løland
Einar Kvås
Åse Hansen
Frode Lundgren

1 år*
1 år (ny)
1 år (ny)
1 år (ny)
1 år (ny)

Arrangementskomitéen:
Medlem:
Vibeke Lauritsen
Medlem:
Vestein Lauritsen
Medlem:
Lillian Røssaak
Medlem:
Jan Erik Moen
Medlem:
Monika Brøten

1 år
1 år (ny)
1 år (ny)
1 år (ny)
1 år (ny)

Vaktsjef

John Pedersen

Revisorer:

Tore Dahlin
Oddleif Olsen

1 år
1 år

Valgkomitè:

Bjørn Natvig
Per Svein Olsen
Bård Robson

1 år
1 år (ny)
1 år (ny)

Aktiviteter, dugnader og fester i 2018:








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

Lørdag 12.mai og søndag 13.mai
Lørdag 19.mai og søndag 20.mai.
Lørdag 23.juni kl. 15.
Lørdag 30.juni kl. 18.
Lørdag 18.august kl. 16-18
Lørdag 08.september kl. 18.
Lørdag 15 september og søndag 16.sept.

Hytteleie:
Ønske om hytteleie må meldes innen 01. Mai på e-post til
post@kjeltringholmen.no eller SMS til 48881024. Trekning
gjennomføres innen 06. Mai. Resultatet legges på hjemmesiden.
2dre trekning: frist for å søke 13.05. Trekkes innen 19.05.
NB: Oppstart av arbeid med bygging av ny hytte kan påvirke utleie av
hovedhytte. Informasjon om dette vil komme ila april.

Annen info:
 Det er båndtvang på holmen for hunder – uansett størrelse.
 Strømkabel til landstrøm, Nøkkel til sjøbu kan kjøpes av
holmekomiteen for kr 100,- samt vimpel til båt for kr 100, Eget medlemsområde på kjeltringholmen.no Kontakt Sekretær for
passord og påloggingsinformasjon
 ABF er på facebook med en lukket gruppe– bli med. (søk Arbeidernes
Båtforening Kristiansand https://www.facebook.com/groups/ABF.kjeltringholmen/)

 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)
 ABF har Vipsonto. Bruk gjerne den for leie av kabel eller andre
enkeltbeløp. Holmen A B F #24712 (se etter logoen vår)
 Gi «Grasrotandelen» til ABF når du tipper: SMS: GRASROTANDELEN
975583678 til 2020 eller søk etter 975583678 ( orgnr)

John Pedersen referent /s/

Referat godkjent av styret 03.04.18

