
Kvernevik Båtforening 

Årsmøte  

16. januar 2020 



Sakliste 

• 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 

• 2. Valg av ordstyrer og referent 

• 3. Valg av to medlemmer til å signere årsmøteprotokoll 

• 4. Behandling av årsberetning 

• 5. Behandling av revidert regnskap  

• 6. Forslag til endring av vedtekter og andre instrukser 

• 7. Forslag fra styret og medlemmer 

• 8. Valg av styremedlemmer, revisor og vararevisor, 2 
personer i valgkomite. 



Årsberetning 

• Nytt tak på verksted 

• Ny vindtetting og panel på vegger 

• Nytt bygg kledd opp og ferdig med dører og vinduer 

• Nye flyte elementer på (8) utriggere 

• Ny krangalge på flåte 

• Dugnader gjennomført – 400 timer 

• Installert nye strømsøyler på B-brygga 

• Installert syrefaste sjakler på alle brygger 

• Lagd og montert nummerskilt for alle båtplasser 

• Høytrykkspylt flytebrygger 

• Rydding og generelt vedlikehold (dugnad) 



Vedtektsendringer 

• Endring fra formann, nestformann til leder, 
nestleder. 

• §5.2, dugnadspenger trekkes fra på neste faktura 

• §9.4, presisering at opplag på land kun er for 
medlemmer 

• §9.8 begrensning av opplagstid på land til max 3 år 

 



Forslag: Bytte av flyteelementer 

• Fortsette utskifting av blå plasttønner som lekker 
med nye flyteelement. 

• Kostnaden tas fra vedlikeholdspengene 

• Beløp: 216.000 (5.400 kr pr stk) 

(forslag å kjøpe inn 40 til i tillegg til de 20 som ble 
kjøpt første omgang) 



Forslag: Montere lysstolper C brygge 

• Fortsette utskifting av lysstolper – prioritere C-
brygge siden den mangler 2 stolper 

• Beløp: ca. 60 000 kroner, 5 stk  



Forslag:  Bygge ny utsettingsrampe 

• Teknisk løsning - betong 

• Kostnadsestimat – blir klart til årsmøtet 

 



Forslag: Utmelding fra Kongelig 
Norsk Båt Forbund (KNBF) 
• Mva kompensasjonsordningen ble endret fra og med 

1.1.19. 

• Kvernevik Båtforeningen fikk ingen mva. kompensasjon 
for 2019 (22.000 kr i 2017, 6.300 kr i 2018) 

• Kollektivt medlemskap kostet 12.300 kr i 2019 – ca. 150 
kroner per medlem. 

• Dersom vi ikke er medlem i KNBF blir forsikring av 
havneanlegget 4.000 kr dyrere 

• Hvert enkelt medlem kan melde seg inn i KNBF som 
personlig medlem og få samme medlemsfordeler. 



Forslag: Rive ‘gjestebrygge’ (molo) 

• Ytterst på moloen står restene av det gamle 
bryggeanlegget.  Den har vært en slags 
gjestebrygge i mange år. 

• Mest brukt til fisking. 

• Den er i dårlig stand og må enten rives eller 
repareres 

• Kommunen vil ikke bidra, viser til at dette er en del 
av foreningens anlegg 

 



Forslag: Leie fast søppelkontainer 

• Leie 6 m3 søppelkontainer ca. 1 000 kroner per år 

• Kontainer blir låst 

• Tenkt brukt under dugnad samt ved slipping 



Valg 

 


