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Årsmøtet satt 13 mars kl 1900
Inklusiv styret var det 25 medlemmer pluss 4 fullmakter tilstede.
Leder ønsket velkommen til Ärsmøtet, og orienterte om sakslisten ihht
vedtektene.

Pkt l.Godkiennelse av innkallingen. Godkjent med merknad om at e post med
fordel kan nyttes ifm innkalling til fusmøte o.1.
Pkt 2. Vale av møteleder og to medlemmer til underskrift av protokoll.
Leder Fred Østli valgt til møteleder, Per Astad referent. Kåre Øyre og Trond
Hagen skriver under årsmøteprotokoll.

Pkt 3. Årsberetnine
Leder gjennomgikk årsberetningen, som ble godkjent uten merknader.

Pkt 4.Regnskap.
Kasserer orienterte om årets regnskap. Her fremkom at foreningen har en sunn
økonomi, men at styret bør sjekke opp om det finnes mulig dekning i forsikring
ifm stormskader i havna. Revidert regnskap og budsjett godkjent.

Pkt 3.Kontineent/havneleie/Båtplasser.
Styret har ingen forslag til endring av foregående års satser. Dog antyder styret
at det kan bli nødvendig å justere verdien av båtplassene om utbedringene av
havna vil kreve det.

Pkt 4 Vedtektsendrinser/Innkomne forslag.
Styret hadde i innkallingen til årsmøtet sendt ut forslag til endringer av

vedtektenes $3 og $ I som omhandlet overdragelse ved arv av båtplasser ved
arv og forslag om registreringsplikf av medlemmenes båter. Styret hadde
mottatt et forslag til de samme to paragrafer fra Angelladvokatfirma på vegne av
h¡teeierne Størmer og Paulsen. På den bakgrunn hadde styret justert sitt forslag
til $ 3 og 8 for å imøtekomme Størmer og Paulsen sine ønsker om at deres barn
kunne overta båtplassen arv selv om de ikke har 8215 Valnesfiord som
folkeregistrert adresse. Etter noen justeringer underveis av såvel styret som
Størmer/Paulsens sine forslag ble det stemt over forslagene, og Styrets forslag
til $3 ble vedtatt mot to stemmer.

Forslag om registreringsplikt i $ 8 ble enstemmig vedtatt. Registreringsmerker
må være på plass innen 1 juni 2019. Videre ble det stemt over små justeringer
av tekst i $$4,5,6,7.
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Dugnadspris.
Styret hadde foreslått økning av timeprisen for ikke utført dugnad satt opp
250 kr pr time. Vedtatt. Justering av tekst i $$9,10,11,12,t3,I4,15 og 16
Vedtatt.

til

Pkt5 Finansierins av opngradering/reparasion av MOLO
Moloen har i løpet av vinterens stormer blitt päført betydelig skade og en
reparasjon er påkrevet. Larsen Maskin, Fauske er kontaktet og de har kapasitet
til å påta seg oppdraget og har kommet med et grovt prisoverslag på tilkjøring
og utlegging av stein til Moloen. Her er antydet en+l- 300000 i stein og
maskinbruk. Ut over den prisen vil komme utgifter til forskaling og påstøp av
dekke.

Å¡smøtet ble bedt om å gi styret fullmakt til å oppta et lån begrenset oppad
600000 kroner i Sparebankl, Fauske , hvilket årsmøtet godkjente.

til

Pkt 6 Vale
Valgkomiteen var ikke tilstede årsmøtet, ei heller hadde de levert endellig
forslag til styrets sammensetning.
På valg er:

Leder: Fred Østli. Valgt for ett år
NestlederÆ(asserer. Tor Jonny Gåsvær sitter ut20l9
Styremedlem Trond Inge Olsen. Sitter ut20l9
Styremedlem Viggo Joakimsen, sitter ut2019
Styremedlem Magne Kristiansen, Sitter ut2019
Styremedlem Tom Seljeås, sitter ut20l9
Styremedlem ?, Styret har Ëtt i oppdrag å finne en kandidat.(Z}L9 2020)
Vara til Styret. Per Astad. Valgt for to år (ut 2020)

Pkt 7 Avslutning.
Mangeårig styremedlem og havnesjef Karl Iver Arntsen har bedt om å bli løst
fra sine verv av helsemessige årsaker. I den anledning uttrykte årsmøtet v/Leder
sin takk for langt og trofast virke og overrakte en liten erkjentlighetsgave med
ønske om alt godt. X havnesjefen lovet at han likevel ville frekventere havna og
bidra etter evne også framover.
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