
Referat fra Generalforsamling i Solbukta Båtforening 2015. 

Møtet ble holdt ved bryggeområdet lørdag 25.4 kl.11.00. 

Styreleder Jarl ønsket velkommen og ifølge vedtektene ledet han møtet. 

1: 26 stemmeberettigede tilstede, + 3 fullmakter. 

2: Innkalling, saksliste og forretningsorden ble godkjent. 

3: Arne Sørby valgt til referent. 

   Espen Risø og Oscar Holt-Seeland valgt til å undertegne protokollen. 

4: Det ble referert til Årsberetningen som var lagt ut på hjemmesiden. Den ble godkjent. 

5: Kassereren leste opp revidert regnskap for 2014, det ble godkjent. 

6: Behandling av foslag og vedtektsendringer. 

Jarl Guld orienterte grundig om den noe problematiske søknadsprosessen vi har vært gjennom siden okt. 
2013. Ny dispensasjonssøknad vedrørende parkering og byggesøknaden med igangsettingstillatelse er for 
tiden under prosess hos kommunen.. 
Som følge av bryggens tilstand og den videre framdriften av behandlingen i kommunen, ble det varslet at 
årets sesong kunne bli vesentlig forsinket og i verste fall avlyses. 
Jarl presenterte 2 alternativer for årets sesong. 
I diskusjon etter presentasjonen kom det i tillegg opp et nytt forslag. 
Etter ytterligere kommentarer fra forsamlingen ble det stemt over de 3 forslagene. 

I. Gå for ny brygge ved å avvente den videre behandlingen i håp om ny brygge med sen start i år, med 
fare for avlysing, hvis de kommunale prosesser fortsetter å gå like tregt som før.  

Avhende/selge eksisterende brygge. 
Dette alternativet fikk totalt 28 stemmer, og er således det det jobbes videre med. 
 

II. Foreta reparasjon av den gamle bryggen for å kunne starte sesongen som tilnærmet normalt, 
kostnad for dette estimert til ca. 100.000 

Dette forslaget fikk 0 stemmer. 
 

III. Demontere og ilandsette bryggen, for å ha den i reserve hvis bygging av ny brygge ikke skulle bli 
godkjent. Videre å reparere den for eventuelt bruk neste sesong. 

Dette forslaget fikk 1 stemme. 
  
Som følge av Båtforeningens argumentasjon i dispensasjonssøknaden vedrørende parkeringsbestemmelser 
må det gjøres endring i vedtektene. 
  
Vedteksendring §11. 

10. Det er forbudt å lagre utstyr, tilhengere (båtforeningens henger unntatt), båter eller andre gjenstander på 
eiendommen som bryggen er tilknyttet. 

11. Parkering på fylkesveien ved nedkjøring til bryggen eller på Slora parkeringsplass er forbudt. Medlemmene 
henvises til å benytte parkeringsplass på egen eiendom. 

 

 

 



7: Fastsette medlemskontingent / PRISER for 2015. 
 

Fast plass:     Leieplass: 
 Inntil 2meter:  kr. 1500,- pr. år  Inntil 2 meter: 2100,- pr. år 
 2m – 2,5 m:  kr. 2000,- pr. år  2m – 2,5 m: 2700,- pr. år 
 2,5 – 3m:  kr. 2500,- pr.år   2,5 – 3m: 3300,- pr.år 
  

Medlemskontingent   kr. 300,- pr. år 
Pris for å stå på venteliste fast plass Kr. 200,- pr. år 

 
8: Vedta budsjett. 
Kassereren leste opp styrets forslag til budsjett for 2015. Enstemmig godkjent. 
 
9: Valg. 
Valgkomiteformannen redegjorde for situasjonen og presenterte følgende: 
Leder Jarl Guld (ikke på valg i år), gjenvalg. 
Anleggsansvarlig og nestleder Øystein Kristoffersen, gjenvalg. 
Økonomiansvarlig Arne Sørby, gjenvalg. 
Styremedlem Hans Christian Fæste (ikke på valg i år). 
Ny Revisor: Vigdis Sørensen valgt. 
 
Styret foreslår gjenvalg av Valgkomite; Ole Mjelva, Terje Bjøro og Dag Barstad, gjenvalg. 
Ingen motkandidater og alle valgt med akklamasjon. 
. 
 
 
Solbukta, 25. april 2015 
 
 
 
Arne R. Sørby / Referent 
 
 
Protokoll:  
 
 
 
  Espen Risø     Oscar Holt-Seeland 


