Referat fra årsmøte i ABF for 2018 på
Seilforeningens lokaler ved gjestehavnen, 25.mars
2019 klokken 18:00 til 21:00
Det var 30 stemmeberettigede tilstede + 33 fullmakter.

Sak 1

Åpning og konstituering
1.1
1.2
1.3
1.4

Sak 2

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

Årsmelding
Årsmeldingen ble gjennomgått av møteleder og godkjent uten
merknader.
Det ble av flere gitt skryt til styret for det gode samarbeidet som er med
seilforeningen på holmen. Hyttekomiteen fikk applaus for den gode
jobben som er gjort med ny hytte.

Sak 3

Meldinger fra utvalgene
Utvalgsmeldingen fra holmekomiteen og hyttekomiteen ble godkjent
av årsmøtet.

Sak 4

Regnskapet
Regnskapet ble enstemmig godkjent.
Driftsresultat ble kr 47981- Noe som gir et overskudd etter finansposter
på 28852

Sak 5

Ansvarsfrihet for styret
Enstemmig vedtatt.

Sak 7

Innkomne forslag
Før sak 6 kontingent ble avgjort ble innkomne forslag vedrørende
kontingent diskutert og stemt over.

1

1.

2.

Opprette «støttemedlem»:
Styret foreslår et tillegg i ABF sine lover §4 hvor vi legger til mulighet for
å bli støttemedlem. Støttemedlem defineres som: Person som ikke er
aktiv bruker av holmen, men som ønsker å opprettholde sitt
medlemskap. Støttemedlem har ikke dugnadsplikt.
Tilleggsregel nr. 13 vedr dugnad oppdateres.
Ny tekst i ABF lover §4 blir da: (endring i fet)
Hovedmedlem kan den bli som bor innen foreningens interesseområde
og som styret godkjenner. (§6.) Medlemstallet må ikke overskride
Kjeltringholmens kapasitet. Kjeltringholmens kapasitet bestemmes på
årsmøtet.
Støttemedlem kan den bli som ønsker å støtte ABF sin aktivitet, og
som styret godkjenner.
Forslaget ble grundig diskutert og det ble presisert at formålet var å gi
mulighet for passive medlemmer til å støtte ABF og opprettholde
medlemskapet.
Forslaget ble vedtatt mot 8 stemmer.
Forslagsstiller fra Live Sjeggedal Bentsen
Maks kontingent per husstand:
Forslag: Maks beløp per husstand tilsvarende 1600.
Forslag om et maks beløp per husstand tilsvarende 1600.
Begrunnelse: Det kan det føre til at husstander må melde ut ett av
medlemmene (gjerne barna), og det vil være synd.
Med husstand menes medlemmer registrert i folkeregisteret med
samme adresse.
Styrets innstilling til vedtak: Styret er enig med forslagstiller og støtter
forslaget.
Forslaget ble grundig diskutert. Det ble presisert at intensjonen mht
barn at dette gjelder så lenge de er under utdanning.
Forslaget ble vedtatt mot 26 stemmer.

Sak 6

Kontingenten for 2019
Kontingenten for hovedmedlem kr 1050.- ble vedtatt mot 3 stemmer.
Kontingent for støttemedlem kr 700 ble vedtatt.

Sak 7

Innkomne forslag

Fra styret:
3.

Endre §7. Innmelding:
Styret foreslår å endre innmeldingsavgiften for nye medlemmer. Denne
er i dag 4 x kontingent. Styret foreslår at innmeldingsavgift settes til kr
2200.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

4.

Utleie av hyttene.
Styret ønsker fullmakt til å kunne leie ut hyttene til ikke medlemmer.
Eventuell utleie vil skje etter en helhetsvurdering av behov og ved ledig
kapasitet. Foreningens medlemmer vil alltid ha fortrinnsrett.
Det ble stilt flere spørsmål til hvordan dette er tenkt og flere var
skeptiske. Styret har pr i dag ingen konkrete planer om å leie ut til
andre en medlemmene men ønsket og ha denne muligheten for å sikre
inntekt dersom utleiegraden blir lav.
Leif Jacobsen fremmet et forslag om at vedtaket skulle gjelde for ett år,
og at saken skulle tas opp på nytt ved neste årsmøte. Dette ble
enstemmig vedtatt tatt inn i forslaget.
Forslaget fra styret med tillegget fra Leif Jacobsen ble vedtatt med 36
stemmer. 26 stemte mot forslaget.

5.

Utleiepriser for hytte 1, hytte 2 og annekset.
Styret foreslo og øke utleieprisene litt i skoleferien. Dette ble
begrunnet med økte strømpriser. Følgende satser ble foreslått:
Uke
Helg
Hytte1/2
kr 1250,- (750,-)
kr 700,- (500,-)
Annekset
kr 700,- (450,-)
kr 450,- (250,-)
(Utenom skoleferien i parentes, uendret)

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Døgn
kr 350,- (275,-)
kr 200,- (175,-)

6.

Leiepris for leie av ny hovedhytte.
Styret foreslår at det opprettes 3 sesongpriser for hovedhytten.
Lavsesong:
til og med uke 23, samt fra og med uke 35
Mellomsesong:
uke 24,25,26 og uke 32,33,34
Høysesong:
27-28-29-30-31.
Forslag til utleiepriser:
Uke
Lavsesong
4000
Mellomsesong
5000
Høysesong
7000
Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

7.

Helg
2000
2500
3500

Døgn
1000
1250
1500

Forslagsstiller Kjell Dag Løland
Opprette Barnemedlemskap med kontingent kr 200.Forsalget er at barn og barnebarn kan bli ”barnemedlem” og står
derved foran i køen når nye medlemmer tas opp. Disse skal prioriteres
foran andre søkende om holmens kapasitet er i ferd med å fylles opp.
Barn barnebarn, older barn etc. kan meldes inn fra de er født. Årlig
medlemsavgift for barnemedlemskap kan diskuteres men mitt forslag
er 200 kr pr år. Begrunnelsen er at det blir da lettere å ha oversikt over
hvor stor den kommende tilgangen av medlemmer vil bli og holmens
”kapasitet” kan justeres på årsmøtet slik at det er plass til kommende
slekter. Det nedsettes en komite som tar for seg medlemsmassen og vil
rekruttere nye barnemedlemmer til foreningen.
Styrets innstilling til vedtak: Styret forstår intensjonen men støtter ikke
forslaget. Forslaget vil kreve endring av ABF sine lover. §4, eller ny
paragraf. Dagens praksis er at barn av familie prioriteres. §6. Opptak
sier i dag at Ektefeller/samboer og barn til et medlem har fortrinnsrett
ved opptak. Intensjonen med kartlegge tilveksten av nye medlemmer
fra familie oversendes det nye styret
Styrets innstilling ble vedtatt med 32 stemmer. 27 stemte for forslaget

9.

Forslagsstiller Kjell Dag Løland
ABF lotteri 2019.
Det etableres et lotteri i 2019. Mål er å selge lodd for kroner 100.000.Inntekt for foreningen stipulert til ca. kr.70.000.-. Total sum verdi
premier ca. 30000.Forslaget er:
•Opprette en loddkomite som får oppgave å gjennomføre lotteri i
2019.
•Få laget loddbøker, dele disse ut til 50 medlemmer for salg.
•Lage en premieliste som ser innbydende ut.
•Sikre at premier er tilgjengelig for lotteriet.
Hvem: Det opprettes en loddkomite 2-3 personer som skal ta seg av
dette. Kjell Dag og Wicki Løland meldte seg til komiteen
Styrets innstilling: Styret forstår intensjonen men er i tvil om dette vil la
seg gjennomføre. Styret overlater til årsmøtet å avgjøre dette forslaget.
Forslaget ble vedtatt med 39 stemmer. 22 stemte mot.

10.

Forslagsstiller Kjell Dag Løland
Ekstraordinær hytteavgift i 2019.
Forslaget om å innføre en ekstraordinær hytteavgift i 2019 som betales
i Oktober/ November som er på kr 200 pr medlem.
Begrunnelsen er å bedre økonomien og hjelpe til med å betale ned den
nye hytten.
Styrets innstilling: Styret støtter ikke forslaget. Den endringen vi gjør i
kontingent samt hytteleie er etter styrets mening tilstrekkelig.
Styrets innstilling ble vedtatt med 36 stemmer. 26 stemte for forslaget

Sak 8

Budsjett
Styret redegjorde for budsjettet. Ramme for holmekomiteen reduseres
noe. Alle medlemmer oppfordres til å stille opp på dugnad for å
ferdiggjøre hytten samt vakthold for å styrke økonomien. En forventer
et overskudd på kr 26 500.Budsjett ble enstemmig vedtatt

Sak 9

Valg
Richard Natvig var foreslått som styreleder av Richard Natvig.
Valgkomiteens innstilling var Stig Hageland. Skriftlig avstemning ga
følgende resultat: 43 for Richard Natvig og 19 for Stig Hageland
Følgende valg på Styret for 2019-2020 og andre utvalg ble valgt:
Styreleder:
Nestleder:
Sekretær:
Kasserer:
Styremedlem:
1.vara:
2.vara:

Richard Natvig
Atle Frivold
John Pedersen
Monica Moen
Kjell Dag Løland
Gordon Natvig
Robert Wilhelmsen

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

Holmekomiteen:
Leder:
Medlem:
Medlem:
Medlem
Medlem

Kjell Dag Løland
Svein Terje Thorsen
Bjørn Bergsvik
Åse Hansen
Frode Lundgren

2 år
2 år (ny)
1 år (ny)
1 år
1 år

Arrangementskomitéen:
Medlem:
Richard Natvig
Medlem:
Anne Beate Mørch Lykken
Medlem:
Thor Mørch
Medlem:
Linda Lundevold
Medlem:
Liv Renate Natvig

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

Vaktsjef

John Pedersen

Revisorer:

Tore Dahlin
Turid Mørch

2 år
1 år(ny)

Valgkomitè:

Bjørn Natvig
Per Svein Olsen
Bård Robson

2 år
1 år
1 år

Aktiviteter, dugnader og fester i 2019:










Ordinær 1.dugnad
Ordinær 2.dugnad
Ordinær 3.dugnad
Ordinær 4.dugnad
St. Hans
Rægefesten
Fiskekonkurransen
Krabbefesten
Ordinær Dugnad 5

Lørdag 04.mai og søndag 5.mai
Lørdag 11.mai og søndag 12.mai
Lørdag 25.mai og søndag 26.mai.
Torsdag 30 mai, fredag 01 mai
Lørdag 22.juni kl. 15.
Lørdag 29. juni kl. 18.
Lørdag 17.august kl. 16-18
Lørdag 07.september kl. 18.
Lørdag 14. september og søndag 15.sept.

Hytteleie:
Ønske om hytteleie må meldes innen 30. April på e-post til
post@kjeltringholmen.no eller SMS til 48881024. Trekning
gjennomføres innen 05. Mai. Resultatet legges på hjemmesiden.
2dre trekning: frist for å søke 12.05. Trekkes innen 19.05.
NB: Ferdigstilling ny hovedhytte kan påvirke utleie av denne.

Annen info:
 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)
o Hovedmedlem kr 1050
o Passivt medlem / støttemedlem kr 700
o Maks pr husstand= kr 1600





ABF har Vipsonto. Bruk gjerne den for leie av kabel eller andre
enkeltbeløp. Holmen A B F #24712 (se etter logoen vår)
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/)



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 02.04.19

