
Referat fra Generalforsamling i Solbukta Båtforening 2011.

Møtet ble holdt ved bryggeområdet lørdag 30.4 kl.11.30. 30 stemmeberettigede var tilstede.

Styreleder Astrid ønsket velkommen; innkallingen ble godkjent. Jarl Guld ble valgt til møteleder, Arne
Sørby til referent og Ole Mjelva og Dag Barstad til å undertegne protokollen.  

Årsberetning.

Årsberetning var ikke trykket opp og levert ut ved møte, dette ville bli gjort umiddelbart og publisert på
hjemmesiden og sendt på mail eller post til de som gjorde anmerkninger på fremmøteskjemaet.
Det ble referert årets hendelser/saker som styret hadde arbeidet med, som var:

• 2 styremøter.
• Båtsaken.
• Utført vedlikehold, hvor det ble gitt spesiell honnør til 4 deltagere for ekstra innsats. 
• Søknad til kommunen om å legge ut det siste brygge-elementet var blitt avslått.

Beretningen ble godkjent, men med kommentarer/diskusjon vedrørende tolking av regler for båtstørrelser
(lengder/bredder/vekt). Det nye styret fikk i oppdrag å skaffe klarhet i dette i forhold til bryggens fysiske
størrelse og oppdeling av plasser for den enkelte.

Det ble også planlagt en ekstra dugnadsinnsats med oljing av bryggen, som ville bli utført i dag eller i
morgen.
Det ble også varslet behov for utlegging av pukk i utsettingsområdet, bekjentgjøres på hjemmesiden,
deltagere får godtgjort kr. 100 som reduksjon i leie.

Regnskap.

Regnskap ble gjennomgått og godkjent med 2 merknader.
• Ønske om budsjett for de enkelte postene i fremtidige oversikter.
• Kommentarer til størrelsen og nødvendigheten av utgiftene til advokat (ref også merknadene til

båtsaken i beretningen.)

Kontingent 2011.

Styret hadde forslag til heving av kontingenten med kr. 100, dette ble godkjent mot 7 stemmer.

Valg.

Havnesjef (Andreas Haffner) og leder (Astrid Bjørnå) var på valg. 
Møtelederen etterlyste innstilling fra valgkomite eller styre, dette forelå ikke.
På anmodning om forslag fra de fremmøtte meldte Torje Wierli seg frivillig til å bli havnesjef, valgt med
akklamasjon.
Som leder ble det benkeforslag på Jarl Guld som kandidat ved siden av Astrid Bjørnå.
Det ble avholdt skriftlig avstemming; Jarl Guld ble ny leder med 21 st., Astrid Bjørnå 8 og en st. blank.
Som revisor ble valgt Astrid Bjørnå.
Andreas Haffner ble takket av for mangeårig innsats som havnesjef med gave og stor applaus.
Astrid ble takket for sin innsats som leder de to siste år.

Arne Sørby / Referent

Ole Mjelva  Dag Barstad


