
 
 
 
 

      Referat fra årsmøtet i Vallø Båtforening  
onsdag 26. mars 2014 KL. 18.30 – Klubbhuset Vallø. 

 
Dagsorden i h.t. vedtektenes § 4.2. 
 
 

0.1 Velkommen 

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 Godkjenne innkallingen 

Innkallingen ble enstemmig godkjent. 

 

0.3 Godkjenne dagsorden  

Dagsordenen ble enstemmig godkjent. 

 

0.4 Godkjenne medlemmenes stemmerett. 

Det var 79 frammøtte i salen, 69 stemmeberettige, 4 stk. med 2 stemmer, 2 stk. med 3 

stemmer, til sammen 77 stemmer. 

 

 

      0.5 Valg av ordstyrer 

Som ordstyrer ble Jan Willy Jacobsen valgt. 

 

 

0.6 Valg av møtereferenter – 1 person. 

Valgt ble Daniel Danielsen 

 

 

  

0.7 Valg av tellekorps – 4 personer. 

Valgt ble Petter Bryng, Rune Gjørsvik, Jan Erik Johansen, Odd Paulsen. 

 

 

0.8 Valg av 2 personer til å undertegne protokoll. 

Valgt ble Thor Lomvien og Odd Johansen 

 

 

Sak 01 1.1  Årsberetning. 

Opplest og kommentert av leder Kai Kvalnes. 

Ingen spørsmål. 

Godkjent. 

 

 

 



 

 

 

Sak 02  2.1  Årsregnskap pr. 31.12.13 og budsjettforslag 2014 for Vallø Båtforening. 

 

Regnskap og budsjett gjennomgått ved Egil Jentoft. Utdrag av revisors positive notater 

opplest.  

 

Forslag om å spare porto ved å sende faktura som e-post, ble som i fjor foreslått.  

Styret har vurdert saken. Det er mange som enda ikke har e.mail adresse, det er usikkert om 

all post vil komme fram, noe vil kanskje havne som søppelpost hos noen, parkeringsoblatene 

må likevel sendes med posten, mye ekstraarbeid for kontoret. Styret ønsker å beholde 

ordningen slik den er. 

  

Investering i omgjøring av gamle kontor til salong godkjent.  

Ansvarsfrihet til styret for regnskap 2013 ble gitt. 

Regnskap og budsjett godkjent. 

 

 

Sak 03 3.1  Årsregnskap pr. 31.12.13 og budsjettforslag 2014 for Vallø Båthavn 

 

Regnskapet og budsjett gjennomgått av Egil Jentoft. 

Kommentar fra salen: Hvorfor er posten telefonutgifter så høy. Forklaringen er at den dekker 

telefon kontor, vakttelefon, telefon havnekomiteen og internett.  

 

Kjell Gunnar Avelin etterlyser mudring ved pir 17 slik det var lovet.  

Forklaringen var at isforholdene i fjor var slik at maskinene kom ikke inn ved pir 17 før  

mudringen måtte avsluttes. I år blir det ikke mudring, men det skal settes opp på budsjettet for 

2015. 

Reparasjon av brudd på kabel og jordfeil ga regnskapspost Elektr..anlegg  kr. 42 000  

istedenfor kr. 20 000 som i budsjettet 

. 

Lønn kr. 170 000.- for vedlikehold pirer? Siden alle pirer nå er nye, virker dette beløpet høyt.  

Forklaringen er at alle pirene trenger vedlikehold, og lønna gjelder alle ansatte i havna. 

 

Balansen opplest av leder. 

Regnskapet og budsjett godkjent. 

Ansvarsfrihet til styret for regnskap 2013 ble gitt. 

 

 

         3.2  Revisjonsberetning. 

Godkjent 

 

Sak 04 4.1  Fastsettelse av kontingent. 

 Ingen endring.  

Godkjent 

 

4.2  Fastsettelse av båtplassinnskudd. 

Ingen endring. 

Godkjent 

 

 

 



 

4.3  Fastsettelse av årsavgift 2015. 

Ingen endring. 

Godkjent 

 

 

Sak 05  5.1  Saker som forelegges av styret. 

  

 Forslag om kollektivt medlemskap i KNBF. 

 Forslaget ble fremmet på forrige årsmøte. Styret har behandlet saken og foreslår å beholde  

 foreningsmedlemskapet slik vi har det nå, og ikke inngå kollektivt medlemskap. 

 Enstemmig vedtatt. 

 

Sak 06 6.1  Innkommene forslag. 
 

Forslag fra Reidulf Stenbakk, 

 Bobilparkering i Vallø Båthavn. 

 

Ikke vedtatt. 

Forslaget fikk ingen stemmer. 

 

Forslag fra Dordi Formo,  
Valg av leder fra 1 år til 2 år.  

Da forslaget var mangelfullt fordi flere vedtekter og paragrafer må da endres, ble det ikke tatt 

opp til avstemming. Styret synes ordningen med at leder velges for ett år av gangen er bra. 

 

 

Forslag fra Dordi Formo,  

Korttidsutleie av båtplasser (ved ferier etc) 

Styret mener dette blir vanskelig å gjennomføre i praksis. Styret ønsker heller å oppfordre 

medlemmene til å gi beskjed til havnekontoret når plassen blir stående tom over lengre 

perioder eller lånes ut . Kontoret ønsker å vite hvem som ligger på plassen. 

 

Forslaget falt mot en stemme. 

 

 

Valg. 

 

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

 

7.2  Valg av styremedlemmer og varamedlemmer. 

 

Styremedlem: Erik Schlytter-Henrichsen, ny velges for 2 år. 

Styremedlem: Egil Jentoft,             gjenvalg, velges for 2 år. 

Styremedlem: Daniel Danielsen       gjenvalg, velges for 2 år. 

Styremedlem:Tom Sollie,                 gjenvalg, velges for 2 år. 

Styremedlem: Kjetil Pettersen,         ikke på valg 

 

Varamedlem: Trond Voldstad,    ny, velges for 1 år. 

Varamedlem: Rolf Christensen,    ny, velges for 1 år. 

 

 



 

 

       

7.3  Valg av statsautorisert – eller registrert revisor. 

 

Styret får mandat til selv å velge revisor. 

 

 

7.4  Valg av valgkomite – 3 medlemmer.  

 

Leif Andreas Kjørboe,  ny, velges for 1 år 

Svein Dokken,  gjenvalg, velges for 1 år 

Jan-Willy Jacobsen, gjenvalg, velges for 1 år. 

 

 

Årsmøtet avsluttes. 

Leder overrakte blomster til  Leif Kjørboe og Rune Gjørsvik som forlater styret og takket 

dem for god innsats i styret. 

 

Også Jan Willy Jacobsen fikk blomster og takk for ledelse av årsmøtet på en glimrende 

måte. 

 

Avsluttet kl.21.00. 

 

 

 

 

 

Sandeåsen 27.03.2014 

 

Daniel Danielsen 

Sekretær. 

 

 

 

 

 

 

Thor Lomvien       Odd Johansen 

 

 

 

 

       


