
 
  

 

REFERAT ÅRSMØTE KAMBO BÅTFORENING 27.2.19 

 

 

Sted: Klubbhuset kl 19.00 

Saksliste : 
 
1. Åpning 
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
3. Valg av dirigent og referent 
4. Styrets beretning 
5. Godkjenning av regnskap og revisors beretning 
6. Status tomtesalg 
7. Innkomne forslag 
8. Kontigenter og avgifter 
9. Valg iht KBF sine lover 

 

 

1. Åpning gjennomført av formann. 
     

 

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden : Godkjent 
 

 

3. Valg av dirigent og referent 
    Odd Arne Røkeness – Dirigent – enstemmig vedtatt 

    Thomas Bryni – Referent – enstemmig vedtatt 

 



4. Styrets beretning 
     4 styremøter 

     Årsmøte 

     Halvårsmøte 

     I tillegg ekstraordinær generalforsamling 

 

 

 

ÅRSBERETNING FRA EIENDOMSKOMITEN 2018 

Eiendomskomiteen har bestått av. 

 

Per E. Pedersen 

Edvard O. Sleboda 

Bengt Olsen     

 

Eiendomsleder: Walter Gundersen                  

 

Det er blitt utført vår rengjøring som vanlig av hele huset innvendig.. 

Vi har hatt 41 stk. utleie dager.  Mot 44 året før. 

Eiendomskomiteen har utført plen klipping ved huset og langs lang brygga.  

Det ble lite klipping i år pgr.av tørken. Det er satt opp en vaktplan for dette.  

  

For Eiendomskomiteen      

 

Walter Gundersen 

 

TILLEGSOPPLYSNING. 

 

Under dugnaden i havna den 15. juni ble garasjen vasket å skrapet for beising. 

Det ble også laget forskaling til elementer som skal brukes til båtrampen. 

Disse ble støpt i førsten på juli. Dessverre er de ikke blitt lagt på plass ennå på gr.  



av at det stort sett har hvert høyvann hele høsten. Garasjen ble beiset i løpet   

sommeren og høsten. 

Linsene på alle kameraene har blitt pusset, samtidig som vi hadde liften som ble brukt 

til beising av endeveggene på garasjen. 

 

Havnekomiteen 

Nok truckførere 2019 sesongen.  

Alle båter skal være ute innen 1 juni. 

Båter som har ligget på land over flere år, skal fjernes fra området, og de som eier båtene må kontakte 

havnesjef. 

En lysstolpe har knekt på bryggeanlegget. 

Det blir en full gjennomgang på truck, samt gjennomgang stropper etc.  

Vedrørende utsett av båt. Sett deg opp på liste etter hverandre, slik at vi benytter oppsatt tid effektivt, 

og at truckfører slipper å vente. 

 

Kasserer 

Bra med båter på vinteropplag. 

17 nye medlemmer i 2018. 

Plasstildeling 2019 er fullført. 3 stk 2m ledige. 

Hvis plass ønskes byttet innbyrdes for sesong, så må dette ordnes selv mellom 

medlemmene.(også mellomfakturering). Informer styret. 

Ved manglende innbetaling av kontigent for båtplass pr 31.12 så fratas medlemmet plassen 

og plassen tildeles på nytt. Ved manglende innbetaling av kontigent for passivt medlemskap 

pr 31.12 så slettes medlemmet fra medlemsregisteret. 

Hvis du ikke skal benytte båtplassen, meld ifra til styret. 

 

5. Godkjenning av regnskap og revisors beretning 
      
    Revisors beretning sendes ut på mail til alle medlemmer, da dette ikke   
    var innkommet til årsmøte. 
 
 
     

 



 
 
 
6. Status tomtesalg 
     
   Opplysninger for søknad innhentet 
   Nabovarsler laget / sendt 
   Søknad innsendt 
   Søknad i retur pga mangler 
   Ny søknad sendt 
   Søknad avslått 
   Diskusjon med kommunen pågår fortsatt 
   Neste skritt nå er dispensasjonssøknad – jobber med argumentene 
   Ny aktør er på, vedr mulig kjøp – møte antagelig i Mars 2019 
 
7. Innkomne forslag 
    Ingen innkomne forslag 
     
 
8. Kontigenter og avgifter 
 

    Forslag fra styret til nye priser på vinteropplag passive medlemmer. 

    T.o.m 20 fot kr. 2 500,- 

    T.o.m 25 fot kr. 3 500,- 

    T.o.m 30 fot kr. 4 500,- 

    T.o.m 35 fot kr. 5 500,- 

    T.o.m 40 fot kr. 6 500,- 

    Prisene har ikke hvert justert siden årsmøtet 2012. 

    ** Enstemmig vedtatt til nye satser. 

 

   Forslag fra styret til nye utleiepriser av klubbhuset 

   Ikke medlem kr 1 800,- 

   Medlemmer  kr 1 500,- 

   Ekstra dag/ dekk opp kr 600,- 

   ** Enstemmig vedtatt til nye satser. 



 

 

 

9. Valg iht KBF sine lover 

 

 



 

 

 

Oppmøte : 39 medlemmer 

Årsmøtet hevet kl 19:50  


