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SAKER TIL ÅRSMØTET 2016 SOM DET SKAL STEMMES OVER. 

Agenda pkt. 6 VEDTEKTSENDRINGER – kortversjon/oppsummering og motivering. 

Det tilsendte vedtekts dokument med fargekodede endringer kan se omfattende ut, derfor har styret 

laget en kortversjon/ oppsummering med motivering av endringene. 
 

Først en gjennomgående endring fra GENERALFORSAMLING til ÅRSMØTE som er nevnt i  

§ 5,6,7,8,9,10,14,15,16. 

Endringen gjøres da Årsmøte er den korrekte betegnelsen for lag og foreninger,  

Generalforsamling benyttes for Aksjeselskaper og store offentlige institusjoner. 
 

§3. Forslag til endring ved avsnitt om grunneierrepresentant, motiveres med at båtforeningen ikke 

skal bestemme eller administrere hvordan denne representanten velges. 
 

§6.  

1) Endring av tekst da DUGNAD ikke lenger er normalt aktuelt etter at vi har fått helårsbrygge. 

2) Endring av tidsfrister, da disse tidligere ikke var «synkrone», også i forhold til §9.  
 

§10.  

1) Endring for å klarlegge avgifts begrepene: Medlemskontingent og Leiepriser, dugnadsavgift utgår. 

2) Innmeldingsavgift endres til Innskudd for ny båtplass. 

3) Betalingsfrist for medlemskontingent og leie av båtplassen fastsettes til 31. mai. 
 

§11 og gml. §12 slås sammen (rettigheter og plikter) og punktnummerering gjøres fortløpende.     

1) Tilpasning til den nye brygga. 

2) Tilpasning til ny brygge, endringen ble også varslet ved på tegningsdokumentet for ny brygge. 

Tidligere pkt. 3 strykes, blir regulert av pkt. 2 

4) Tilpasning til ny brygge og fast årlig plass. 

17) Nytt pkt., da båtforeningen er forpliktet til å ha en plan for avfall (kommunens krav). 
 

§-nummerering rettet opp fra §12-16 som følge av sammenslåingen av § 11 og 12. 

 

VAKTORDNING (forslag fra Jardar Dokka): 

Tror dere det hadde vært interesse for å etablere en vaktordning ved at vi betaler et vaktselskap for at en vakt 
svinger innom brygga f.eks. 1 gang pr. natt på tilfeldige tidspunkt i perioden 1/5 – 30/9? Kanskje undersøke 
pris på en slik ordning før møtet?  

 

Agenda pkt. 7. Fastsette medlemskontingent og leiepriser. 

Medlemskontingent: Styret foreslår uendret kr. 300 pr. år. 

Venteliste: Uendret kr. 200 pr. år. 

Leiepriser for fast plass.  

Styret foreslår følgende:  2M-plass kr. 1500.   2,5M-plass kr. 2200.   3M-plass kr. 2900 

 

Solbukta, 21.03.2016 

For Styret / Arne Sørby    


