
Referat Arsmllte Liland BAtforening. 
fredag, 4. mars 2016 kl. 18:00, r.\dhuset i Bogen 

Fremmllltte: 

lars Gustafsen, Bjerg Eikseth, Ulf Persson, Jan Olav Elvevoll, Per EHertsen, Sigmund Zylla, Frode 

Kristoffersen, P~llver Skogvold, Kjell Nordstrem, Stein-Viggo 0stnes, Rune Hamnes, Tor Berg, Ivar 

Kla!boe, Jan Inge Jakobsen. 

Sak 1 Konstituering 
Leder Per Eilertsen ensket velkommen, og erkli!!rte arsmetet lIpent. 

Som ordstyrer ble Per Eilertsen enstemmig valgt. 

Sam referent ble Jan Inge Jakobsen enstemmig valgt. 

nl a underskrive protokollen ble Kjell Nordstr0m og Rune Hamnes valgt. 

Sam tellekorps ble Bjlllrg Eikseth og Sigmund Zylla valgt. 

Innkalling og saksliste ble godkjent uten kommentarer. Imidlertid flyttes sak 4 Kantingent til etter 

sak 5 om bllltgedemping da kentingenten vii avhenge av vedtaket sam gjeres i sak 5. Rekkefelge p;\ 

sakene endres. 

Sak 2 Arsmeldlng 
Per Eilertsen leste ;\rsmeldingen. Arsmeldingen enstemmig gadkjent ag vedtatt, uten kommentarer. 

Sak 3 Regnskap 
Per og Jan Inge lUorde kart rede for regnskapet. Regnskapet er fl&rt etter kantantprinsippet. Ingen 

restanser pr 3l.12.2015. 

Regnskapet ble enstemmig gadkjent. 
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Sak 4 Belgedemping 
Per gjorde kort rede for «belgedempingsprosessen», 08 at det virker rimelig klart at vllkke vii ha ei 

flytebrygge ~ komme til om t.\ Ar hvis vi ikke (oretar oss noe i (arhold til be\gedemping. Anlegget 

ligger for v~rhardt til. 

Utt sp'rsm~1 og diskusjon omkring utforminga av bQllgedemperne, og mullghetene for gjesteplasser. 

utf og PAllvar gjorde fortalte om ulike hllsninger belgedempingskomiteen har vurdert i prosessen. 

Konkludert med at betongdempere/-brygge er eneste losning sam vii gi oss den enskede 

belgedemping. 

Per informerte kart om ekonomi i prosjektet, samt prosessene scm har V<ert og pAgar opp i mot 

banker. EnnA utfordringer I farhold til sikkerhet for eventuelle Ian. 

Jan Olav Elvevoll anbefalte at foreninga gjer naermere rede for hvordan h&sningen med b0lgedemper, 

med litt lnformasjon om bakgrunn for prosjektet og naermere beskrivelse av lesningen som foresl~s . 

Styrets forslag til yedtak: 

Foreslar for arsmetet at vi g~r for rimeligste alternativ, og innskudd fra medlemmene betates inn 

med kr 7 500,· pr 20. mars. Dato for restbelep avklares senere. Det opprettes egen konto for 

innbetalingene. Dette forutsetter at I~n og sikkerhet er pa plass. 

Styrets forstag bte enstemmig vedtatt, med 14 fremmette (17 stemmer), 7 skriftlige fullmakter og 5 

muntlige. 

Sak 4 Kontlngent 
Styret hadde lagt frem forslag til kontingent for 2016 pa kr 2 500,· med justering for dugnadstimer kr 

70,- pr time. 10 timer dugnad inkludert i dugnaden. 

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt. 

Det anbefales at ordningen med dugnadshonorering og fremtidig kontingent gjeres grundigere rede 

for. 
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Sak 6 Budsjett 

Det fremlagte budsjettet hadde taU h~yde for rlmeligste IlIIsning av de skisserte 

bll1lgedempingsforlagene. 

Inntekter Kostnader 

Kontingent 145475 Avdragfrenter IAn 113333 

leieinntekter 5000 Forsikring 20000 

Ti lskudd 13000 Vedlikehold 20000 

Kontingenter 5500 

Administrasjon 500 

Diverse 4000 

SUM 163475 SUM 163333 

Pc\ c\rsml&tet ble det diskusjon og spersmal om vedlikeholdskostnadene i budsjettet vii dekke de 

forventede vedlikeholdskostnader. Per informerte at det i 2015 foretatt en del kostnader knyttet til 

vedlikehold sam skal utflllres i 2016 (innkjep av deler). Etter at forslag til budsjett er laget er det 

fremkommet at det er behov for en del utbedringer knyttet til utriggerne p;\ fJytebrygga . Kostnadene 

til disse har vi ikke oversikt over - og er ikke lagt inn i budsjettet. Oet er heller ikke foretatt 

vurderinger hvorvidt disse utbedringer m~ gjeres i ;\r eller om de kan utsettes. 

Pris 2015 

0kning 

Pris 2016 

36500 

1% 
36900 

43100 

43600 

49700 56300 

50200 56900 
I tillegg kommer ekning i pris pr b;\tplass som vedtatt i sak om belgedemplng; 

Bredde TIlle" 

2,5m 

3m 

3,5m 

4m 

12500 

15000 

17500 

20000 
Oisse tilleggene effektueres for kjepte b;\tplasser i 2016. 

Pris for venteliste beholdes uforandret, mens pris for lengre utriggere overtates til styret. Setges til 

kostpris. 

Budsjett og priser ble enstemmig vedtatt. 
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Sak 7 Valg 

Valgkomiteens forslag 

~ 
Leder Per Ellerben Per Ellertsen 2016-2017 
Nestleder Frode Kristoffersen Ikke pA valg 2015-2016 
Kasserer attar Bartholsen Se kommentar 

Styremedlem Roger Berg 2016 
Sekretzr Jan Inge Jakobsen JanlngeJakobsen, ogsA 2016-2017 

kasserer 
Styremedlem, representant Sondre Markusson Velges iilV Evens Kvst1ag 2016-2017 
Evenes Kystlag 

Revisor Bjlilrg Eikseth BJ' rg Elkseth 2016 
Revisor Asbj0rn Johansen AsbJ"rn Johansen 2016 
1. varamedlem Roger Berg Allan 0vre 2016 
2. varamedlem Allan ¢vre Per ArvId NygArd 2016 
3. varamedlem Per Arvid NygArd Tor Berg 2016 
Personllg vara Evenes Kystlag Velges av Evenes Kystlas 2016 
Valgkomite Sigmund Zylla Sigmund Zylla 2016 
Valgkomite Einar ¢ver;\s Einar 0venb 2016 
Valgkomite Jan Olav Elvevolt Jan Olav Elvevoll 2016 
Kommentar, sarnme person er bade sekretcerog kasserer. Velges derfor Inn en person med verY 

som styremedlem, slik at styret beholder samme antal1 personer. 

Valgkomiteens innstilling ble vedtatt· aile valg enstemmlg. 

Mgltet hevet kl. 20:00. 

Referent Jan Inge Jakobsen 

J4.0~JJ _ 1 
I<~~t:-: Nordstrem 
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Rune Hamnes 


