
Referat  fra årsmøtet i Vallø Båtforening 
torsdag 25. mars 2009 kl. 18.30 på klubbhuset. 

 
Velkommen 
Leder Jan-Willy Jacobsen åpnet møtet ved å ønske alle velkommen. 
Møtet startet med ett minutts stillhet til minne om medlemmer som har gått bort siste år. 
 
Godkjenne innkallingen 
Innkallingen enstemmig godkjent. 
 
Godkjenne dagsorden 

1. Årsberetning. 
2. Årsregnskap for Vallø Båtforening  revisjonsberetning, og budsjettforslag. 
3. Årsregnskap for Vallø Småbåthavn, revisjonsberetning, og budsjettforslag. 
4. Fastsettelse av kontingent, båtplassinnskudd for inneværende år og årsavgift for 

påfølgende år. 
5. Saker som forelegges styret. 
6. Saker eller forslag lagt fram av medlemmene. 
7. Valg. 

 
Valg av møteleder 
Stig Svendsen ble valgt. 
 
Valg av referenter 
Geir Larsen og Daniel Danielsen ble valgt. 
 
Valg av medlemmer til å undertegne protokollen 
Jan Egil Hektoen og Kjetil Pettersen ble valgt. 
 
Valg av tellekorps 
Bjarne Berg, Odd Johansen, Arnulf Iversen og Tom Swift ble valgt. 
 
Godkjenne medlemmenes stemmmerett 
86 stk. tilstede representerte 96 båtplasstemmer. 
 
Sak 1 
Årsberetning 
J.W.Jacobsen redegjorde for styrets sammensetning og funksjoner inneværende år og  
gjennomgikk styrets årsberetning.  
Den ble godkjent. 
 
Sak 2 
Årsregnskap pr. 31.12.08 og budsjettforslag 2009 for Vallø Båtforening 
Presentert av Kai Kvalnes. Enkelte spørsmål ble redegjort for. 
Godkjent. 
 
Ansvarsfrihet for styret enstemmig godkjent. 
Revisjonsrapport fra revisjonsfirma Ernst & Young A/S opplest og godkjent. 
 
 



 
 
Sak 3 
Årsregnskap pr.31.12.2008 og budsjettforslag 2009 for Vallø Småbåthavn 
Presentert av Kai Kvalnes. 
Godkjent. 
 
Ansvarsfrihet for styret enstemmig godkjent. 
Revisjonsrapport fra revisjonsfirma Ernst & Young A/S opplest og godkjent. 
 
 
Sak 4 
Fastsettelse av kontingent, båtplassinnskudd og årsavgift. 
Forslag fra styret: Ingen endring. 
Vedtatt. 
 
 
Sak 5 
Saker som forelegges av styret 
Forslag til vedtektsendring fra Valgkommiteen. 
Forslag til ny §4 punkt 6:  
”For å være valgbar til styret må man ha vært medlem i minst ett år, ha fylt 18 år og ikke 

være ansatt i foreningen eller utøve næring i Vallø Småbåthavn. Det er anledning til gjenvalg 

i inntil 3 perioder.” 

Etter en del innlegg om saken, ble det holdt skriftlig avstemming. Resultatet ble 62 stemmer 
for forslaget og 25 stemmer mot. Valgkomiteens forslag ble dermed vedtatt. 
 
 
Sak 6 
Saker eller forslag lagt fram av medlemmene. 

• Forslag av Vidar Burheim: ”Båter skal fortøyes med baugen inn mot brygge” 
Forslaget falt mot en stemme. 
 

• Forslag fra Kato Nygård: ”Det skal være mulig å kunne ha båter inntil 45-46 fot på de 
ytterste plassene på vestre steinmolo” 

Forslaget falt mot to stemmer. 
 
 
Sak 7 
Valg, valgkomiteens forslag til nytt styre. 
Leder:   Kai Kvalnes   valgt for ett år  enstemmig valgt 
Styremedlem  Hans Olaf Marthinsen valgt for to år  enstemmig valgt 
Styremedlem  Leif Andreas Kjørboe  ny, valgt for to år enstemmig valgt 
Styremedlem  Tom Sollie   ikke på valg     
Styremedlem  Geir Larsen   ikke på valg 
Styremedlem  Daniel Danielsen  ikke på valg 
Varamedlem  Egil Jentoft   Ny, valgt for ett år enstemmig valgt 
Varamedlem  Hein Dag Torgersen  Ny, valgt for ett år enstemmig valgt 
 
 



 
 
 
Revisor 
Styrets innstilling 
Styret forslår at dagens revisor Ernst & Young A/S v/Magne Theimann gjenvelges. 
Valgt. 
 
 
Valgkomite  
Valgkomiteens innstilling 
Medlem Eldar Sveinung  Gjenvelges for ett år 
Medlem Ole Asbjørn Fadum  Gjenvelges for ett år 
Medlem Jan-Willy Jacobsen  |Ny, velges for ett år 
 
Alle ble valgt. 
 
 
 
Jan-Willy Jacobsen rettet en takk og delte ut blomster til avtroppende medlemmer av styret 
for en meget god og grundig jobb. En stor rose fikk Trine for hennes velvillighet og hjelp for 
leder og styret. 
 
Kai Kvalnes som ny leder, takket for valget og avtroppende leder for vel utført jobb.  
 
 
 
 
Signering av protokoll 
 
 
 
 
  
  
Jan Egil Hektoen     Kjetil Pettersen 


