
      Referat fra årsmøtet i Vallø Båtforening  
onsdag 20. mars 2013. 

 
Dagsorden i h.t. vedtektenes § 4.2. 
 
 

0.1 Leder Kai Kvalnes ønsket velkommen til årsmøtet og ba om ett minutts stillhet for å 

minnes medlemmer som hadde falt fra siste år. 

 

0.2 Innkalling ble enstemmig godkjent. 

 

0.3 Dagsorden ble enstemmig godkjent. 

 

0.4 Godkjenne medlemmenes stemmerett. 

68 fremmøtte med 71 stemmer. 

       

      0.5 Valg av ordstyrer 

Som ordstyrer ble Jan Willy Jacobsen valgt. 

 

0.6 Valg av møtereferenter. 

Valgt ble Geir Larsen og Daniel Danielsen 

  

0.7 Valg av tellekorps. 

Valgt ble Tom Swift, Odd Johansen og Arnulf Iversen og Erik Muller. 

 

0.8 Valg av 2 medlemmer til å skrive under protokoll. 

Einar Næss og Walther Fusdahl ble valgt. 

 

Sak 01 1.1  Årsberetning. 

Gjennomgang ved leder.  

Vallø Båtforening har pr. d.d. 1199 medlemmer. 

Vallø Småbåthavn har 1275 båtplasser, herav 76 jolleplasser. 

Spørsmål om båtavstand ved opplag. Det skal være en meter mellom båtene. Båteier må selv 

passe på at båten blir plassert på riktig avstand. 

Det er 1300 søknader om ny båtplass, ikke 1300 personer, for noen søker på flere plasser. 

Spørsmål om spylestasjon ble reist fra salen, saken kommer til å bli behandlet av styret. 

 

Godkjent.  

 

Sak 02  2.1 Årsregnskap pr. 31.12.12 og budsjettforslag 2013 for Vallø Båtforening. 

Gjennomgått av Egil Jentoft. 

Det har vært mindre utgifter i forhold til budsjettet, bl.a. ble stolene litt billigere og 

varmepumpa sparer oss for strøm. 

 

Ansvarsfrihet til styret for regnskap 2012 ble gitt. 

Regnskap og budsjett godkjent. 

 

 

Sak 03 3.1 Årsregnskap pr. 31.12.12 og budsjettforslag 2013 for Vallø Småbåthavn 

Gjennomgått av Egil Jentoft. 



Mindre utgifter enn budsjettert, noe av årsaken er været, mindre strømforbruk og mindre bruk 

av bobleanlegget. Ellers er det godt samsvar mellom budsjett og regnskap. 

Årsmøtet ga styret fullmakt til å forvalte plassavgiften på kr. 200.- 

Forslag fra salen: For å spare porto, send ut faktura og mest mulig informasjon på e-post til 

medlemmene. De som ikke oppgir sin e-post adresse, bør kunne ilegges et fakturagebyr. 

Regnskap og budsjett godkjent. 

Ansvarsfrihet for styret for regnskap 2012 ble gitt. 

 

        3.2 Revisjonsberetning. 

Godkjent. 

 

Sak 04 4.1 fastsettelse av kontingent. 

Medlemskontingenten til Vallø Båtforening har stått uendret i mange år. Den økes fra kr. 

120.- til kr. 200.- pr. Båtplass pr. år. Beløpet taes fra årsavgiften. Dermed blir det ingen 

økt utgift for båtplasseier. Godkjent. 

 

4.2 Fastsettelse av båtplassinnskudd. 

Ingen endring 

 

4.3 Fastsettelse av årsavgift 2014. 

Ingen endring. 

 

Sak 05  5.1 Saker som forelegges av styret. 

 

a) Mislighold av båtplass 6/101-2 grunnet mangelfull betaling. Tap av båtplassen 

godkjent. 

 

b) Forslag om regelverksendring § 10 pkt 4 i Regelverk for Vallø Småbåthavn, 

arv/overføring av båtplass ble ikke vedtatt. 

 

c)  Forslag om regelverksendring § 10 nytt  pkt 12 i Regelverk for Vallø Småbåthavn, om 

tap av båtplass ved utflytting ut av kommunen,  ble ikke vedtatt. 

 

d) Forslag til regelverkstillegg under § 9. Nytt punkt 6 i Regelverk for Vallø 

Småbåthavn. 

All privat utleie av båtplass medfører tap av båtplassen. 

Enstemmig vedtatt. 

 

e) Forslag til innføring av årlig ventelisteavgift på kr. 200.- for søkere av båtplass.  

Nytt pkt. 3 i §10 blir da: «Det kreves et depositum samt en årlig avgift for å stå på 

venteliste. Årlig avgift gjelder ikke plasseier.» 

Enstemmig vedtatt. 

 

f) Forslag om å inngå foreningsmedlemskap i KNBF. 

Enstemmig vedtatt. 

 

06 6.1 Innkommene forslag. 

      Ingen. 

 

 



 

 

Valg. 

 

Sak 07 7.1 Valg av leder. 
Leder: Kai Kvalnes gjenvelges for 1 år. 

 

7.2 Valg av styremedlemmer og varamedlemmer. 

Leif Andreas Kjørboe gjenvelges som styremedlem for 2 år. 

Kjetil Pettersen gjenvelges som styremedlem for 2 år. 

Tom Sollie, Daniel Danielsen og Egil Jentoft er ikke på valg. 

Rune Gjørsvik gjenvelges som varamann for 1 år. 

Erik Schlytter-Henrichsen velges som varamann for 1 år. 

Vedtatt. 

 

       

7.3 Valg av revisor. 

Styre får mandat til selv å velge revisor. 

 

7.4 Valg av valgkomite – 3 medlemmer.  

Jan Willy Jacobsen, gjenvelges for 1 år. 

Geir Larsen, gjenvelges for 1 år. 

Svein Dokken, gjenvelges for 1 år. 

 

Årsmøtet avsluttes. 

Kai Kvalnes takket for tilliten for gjenvalg og lovet at i år blir det en god sommer. 

Han utdelte blomster til Jan Willy med takk for glimrende ledelse av møtet.  

Dagfinn Christensen  som slutter som styremedlem, fikk blomster for god innsats i styret. 

Trine Wessel Martinsen fikk også blomster som takk for godt arbeid og 10 års ansettelse. 

 

Avsluttet kl.20.40. 

 

 

Sandeåsen 21.03.2013. 

 

Daniel Danielsen 

Sekretær. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einar Næss       Walther Fusdahl 


