Referat fra ekstraordinært årsmøte i ABF 2018 på –
Sør Arena, 10.desember 2018 kl 19:00-20:00
Det var 19 stemmeberettigede tilstede + 9 fullmakter.

Sak 1

Åpning og konstituering
1.1
1.2
1.3
1.4

Sak 2

9 fullmakter ble godkjent
Innkallingen ble godkjent
Saklisten ble godkjent
Stig Hageland ble valgt til møteleder, John Pedersen til referent.

Fremdrift ny hovedhytte, øke låneopptak
Styret ved leder orienterte om bakgrunnen for hvorfor styret ber
årsmøte godkjenne et økt låneopptak på kr.300.000
Vi står nå med en hytte som er ferdig utvendig. Ny bod er bygget, og
renseanlegg er på plass. Det gjenstår alt arbeid innvendig samt noe
arbeid på tomt. Ved bygging av renseanlegget så godkjente ikke
kommunen den opprinnelig tenkte plassering for renseanlegget. På
befaring sammen med IPEC fant man ut at renseanlegget måtte settes
der det nå er montert og dette ble akseptert av kommunen. Dette
medførte en budsjettsprekk mht sprengingskostnader. I tillegg så var
det planlagt mer dugnad enn det vi har fått til. Helge Lundal skulle stå
for veiledning og bruke sin ansvarsrett. Det er blitt gjort mye bra
dugnad og enkelte har stått på, Stor takk til de. Vi ser oss nå nødt til å
leie inn rørlegger, elektriker og snekker i sluttfasen.
Det er fremdeles mye som må gjøres på dugnad, eks gulvbelegg, trapp,
kjøkken, møbler med mer.
Årsmøtet diskuterte dette, noen stikkord:
 Gjort mye bra, men viktig å få hytta ferdig nå.
 Hva kunne vært gjort annerledes, overvurderer vi
dugnadsånden?
 Holder det med disse 300.tusen? styret mener det
 Hva betyr dette for medlemmene? Økt lån tilsvarer eksempelvis
ca. 90kr per medlem i økt kost
 Vil kontingenten stige, hvordan skal lånet betales. Ja, men styret
kommer tilbake til dette på ordinært årsmøtet våren 2019.
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 Hva med utleie på «byen»? styret ser på muligheter som utleie til
familie /venner av medlem, seilforeningen etc men dette må
diskuteres på ordinært årsmøte
 Hva med fastrente lån. Styret vil vurdere det
 Når er hytten ferdig? Målet er ferdig med snekkerarbeid 15.juni.
Når hytta er klar til utleie, ferdig innredet er avhengig av
hvordan vi får det til mht siste innsats. Målet er ferdig i sommer
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Avstemning
Styret fremmet følgende forslag:

Øke lån for å ferdigstille hovedhytten
Årsmøtet gir styret fullmakt til å øke låneopptaket med inntil 300.000
kroner for ferdigstille hovedhytten våren 2019.
De 300.000 skal gå til rørleggerarbeid, snekkerarbeid og elektrisk
arbeid
26 stemte for forslaget 2 stemte imot. Forslaget vedtatt

Annen informasjon:
 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
 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

