
                     Halsa Båtforening 

Styremøtereferat 

21.02.12 

Åpner: 

Styremøtet i Halsa båtforening startet 19:00. 

Til stede: 

Jan Hansen, Daniel Mikkelborg, Lena Lorentzen, Magnor Pedersen, Jens Petter 

Torrissen og Arnt-Børre Martinussen. 

Saksliste. 
1. Økonomi 

2. Havne ansvarlig. 

a. Framlegg liste søknad båtplass. 

b. Teknisk tilstand kaianlegg. 

3. Sommerdagan 2012. 

4. Behandling innkomne saker. 

a. Forslagstiller Bjørn Nilsen. 

b.   Ronny Nilsen. 

5. Styrets forslag. 

6. Dagsorden årsmøte. 

7. Eventuelt. 

 

Sak 1. 

Kasserer la frem regnskap for 2011. Foreningen har god økonomi, går ut av året med 

et overskudd på kr. 171 000,- ( 40 000,- i overskudd fra sommerdagan). Noe av 

årsaken til den gode økonomien er lite utgifter (prosjekter) i fjordåret, kun strøm og 

oppussing av baderom i klubbhuset. 

Sak 2. 

a) Prioritert venteliste er ikke tilgjengelig pr. dags dato. Dokumentasjonen er forlagt 

og må rekonstrueres så snart som mulig. 

Det ble vedtatt at det skal settes inn annonse i avisen om at medlemmer som står på 

venteliste må melde seg på nytt. Ansvarlig Leder. 

b)  

 Det er generelt en god del vedlikehold som må gjennomføres på hoved kai i 

kommende sesong. 

 Det elektriske anlegget i hele havneområdet må oppgraderes. Dette er et stort 

og kostbart prosjekt som må utføres over flere år og det beste er å etablere en 

egen komité for dette. Estimert kostnad kr. 200000,- 

 Vannledning til hoved kai er frosset i stykker i veien, dette må graves opp og 

repareres. 
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Sak 3. 

Årsmøtet i Halsa båtforening må ta stilling til om å arrangere fest i havna under 

sommerdagan hvert år uavhengig av etterspørsel fra kulturkontoret ( kulturkontoret 

har tilbudt foreninger i Glomfjord å arrangere den fredagen Halsa båtforening har 

arrangert tidligere).  

Nestleder stiller i møte med andre lag og foreninger på Halsa vedrørende arrangement 

på Halsa under sommerdagan. 

 

Sak 4. 

Styret behandlet forslag til årsmøtet fra Bjørn Nilsen om innføring av 10 timers 

dugnadsplikt, gebyrlegging av ikke oppmøte til dugnad og eventuelt frikjøp av 

dugnadsplikt. 

Styret vedtok å fremme eget forslag på årsmøtet om mulighet for frikjøp av 

dugnadsplikt for kr. 5000,- . 

 

Styret behandlet forslag til årsmøtet fra Ronny Nilsen om reduksjon av kaiavgift fra 

kr. 1000,- til kr. 750,-.  

Styret tilråder ikke dette. 

 

Styret behandlet forslag til årsmøtet fra Ronny Nilsen om øking av sparing fra kr. 

12000,- til kr. 20000,-  pr. år på kaikonto. 

Styret tilråder en økning til kr. 15000,-. 

 

Styret behandlet forslag til årsmøtet fra Ronny Nilsen om å gi ungdommer 

"sommerjobb" med å administrere havna, Lørdagskafé og gjestekai om sommeren 

med en øvre økonomisk ramme på kr. 25000,-. 

Styret tilråder ikke dette. 

 

Sak 5. 

Fremme forslag til årsmøtet om nedsetting av en komité for gjennomgang av 

vedtekter for Halsa båtforening. 

 

 

Møte hevet: 

Møtet ble hevet 21:00 av Jan Hansen. 

Referent: Arnt-Børre Martinussen 

 

 __________________________ 

Godkjent av: [skriv inn navnet her] 

 

 __________________________ 

 


