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Referat fra årsmøtet I Vallø Båtforening

Onsdag den 30. Mars 2022 Kl. 18.00 – Klubbhuset Vallø.
Innledning ved Leder Erik Schlytter Henrichsen.
A)
B)
C)
D)
E)
F)

Valg av møteleder:
Det ble enstemmig valgt Jan Willy Jacobsen
Valg av tellekorps:
Terje Ness, Kjetil Pettersen, Torill Hektoen. Ronald Christensen ble valgt som
tellekorps
Godkjenne medlemmenes stemmerett:
Antall fremmøtte: 74, herav 66 totalt antall stemmer medregnet de med flere plasser.
Valg av to referenter:
Rolf Sikveland, Rolf Christensen ble valgt som referenter.
Valg av to medlemmer til å skrive under protokoll.
Jan Egil Hektoen, Svein Rune Jensen ble valgt som protokollunderskrivere
Godkjenne Innkallingen
Innkallingen ble godkjent.

Dagsorden i h.t. vedtektenes § 4.2
Årsmøtet skal innkalles med minst tre ukers varsel og avholdes innen utgangen av Mars
måned. Innkallingen skjer personlig eller gjennom i lokale aviser.
Innkallingen ble annonsert i Tønsbergs Blad, innkallingen ble publisert på Facebook og på
foreningen hjemmeside http://www.vallobat.no.

I. Årsberetningen:
Leder tok ordet og startet med ett minutts stillhet for å minnes medlemmer som har gått
bort det siste året. Deretter ble årsberetningen gjennomgått etter publisert skriv fra
årsmøtepapirene.
Bemerkninger vedr. denne fra salen:
Spørsmål om lisenser på Power-office og og Havnami. Dette ble redegjort for.
Etterlysning av stillings-beskrivelse for nyansatte Harald Nordnes. Dette er en
personalsak, men den skal vuderderes å synliggjøres på foreningens hjemmesider. Han
presenterte seg for de fremmøtte og opplyste om kontoret han disponerer i klubbhuset.
Vedr. fraværende dugnad i disse corona-tider ble det påpekt at Tbg. Dykkerklubb har gjort
en betydelig innsats både på land og til vanns.
Beretningen ble godkjent med de foreliggende bemerkningene.
11. Regnskap:
Fremlagt av Kontroller Egil Jentoft:
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a) Årsregnskap for Vallø Båtforening pr 31. Desember forrige år, herunder
revisjonsberetning, samt styrets budsjettforslag for inneværende år. En del bemerkninger
grunnet vanskelig arbeidsforhold i foreningen for tiden, samt omgjøring av systemet
digitalt. Styret påpekte at Regnskapsfører og Revisor har forsikret om at tallene til syvende
og sist stemmer.
b) Årsregnskap og budsjett for Vallø Båtforening inkludert drift av klubbhuset. En del
kommentarer. Styret fikk ansvarsfrihet av Årsmøtet.
III. Årsregnskap for Vallø Småbåthavn:
Pr. 31 Desember forrige år, herunder revisjonsberetningen og styrets budsjettforslag for
inneværende år. Bemerkninger om at strømbudsjettet er for lavt, dette tas til etterretning.
Styret fikk ansvarsfrihet av Årsmøtet.
IV. Fastsettelse av kontingent, båtplassinnskudd for inneværende år og årsavgift
for påfølgende år:
Medlemskontingent ble justert fra kr 200 og satt til kr 300
V. Saker som forelegges av styret:
Detaljert i årsmøtepapirene
1. Forslag om å nedbetale og slette gjeld i Handelsbanken på kr. 288.332 ved at alle
medlemmer betaler inn kr 265.Godkjent.
2. Endring i vedtekter:
Endre paragraf 3, punkt 3 til: Vallø Båtforenings er Årsmøtet, Styret samt en valg- og
kontrollkomite.
Endre paragraf 4, punkt 2 til: e) Valg og Kontrollkomite på 4 medlemmer.
Godkjent.
3. Endring i vedtekter:
Endre paragraf 6, punkt 2 til: 1. Styret består av leder og 6 styremedlemmer med 2 varamedlemmer.
Godkjent.
4. Endring i regelverk:
Endre paragraf 5, punkt 3 til: De som har fast båtplass har også rett til bruk av
opplagsplass når båten ikke ligger på vannet. Eier disponerer også parkeringsplass i
havnen, samt å benytte fellesopplegg for vann, strøm og deponi for avfall.
Godkjent.
Endre paragraf 6, punkt 5 til: Båteiere med fast båtplass i Vallø Båtforening har rett til
gratis sommeropplagsplass når båtplassen ikke benyttes, mens det for fremmede båter
betales avgift til Vallø Båtforening. Båteier bekoster selv eventuell flytting av båten.
Godkjent.
5. Endring i regeverk:
Endre paragraf 6, punkt 10 til: Båter i opplag skal merkes med opplagsbevis. Dette skal
angi Pir og plassnummer for båter med plass i havna, og avtalenummer for fremmede
båter. I tillegg skal opplagsbeviset inneha telefonnummer.
Godkjent.
6. Endring i regelverk:
Forslag til endring i paragraf 5, punkt 8 ble ikke godkjent.

Dokumentet er signert digitalt av:
• Jensen, Svein Rune (16.12.1963), 16.04.2022
• Hektoen, Jan-Egil (06.03.1958), 16.04.2022

Forseglet av

Posten Norge

7. Styret i Vallø Båthavn foreslår en mudringsplan med en total kostnadsramme på inntil
15 millioner med en 5 års finansieringsplan som vist i vedlegg 3. Mudringsprosjektet
startes i vinteren 2022-2023 etter sluttført forprosjekt.
Forslaget ble nedstemt
Årsmøtet ba at styret skal jobbe videre med en mudring- og finansieringsplan basert på
fremlagte dokumenter, for så å legge denne frem for et ekstraordinært årsmøte når planen
er fullført.
VI. Saker eller forslag lagt frem av medlemmene:
Ingen saker fremlagt.
VII. Valg iht fremlagt forslag fra valgkomiteen.
Leder:
Erik Schlytter Henrichsen.
Velges for 1 år
Styremedlem: Trond Volstad
Ikke på valg
Styremedlem: Dag Henrik Mønsdal
Gjenvalg for 1 år
Styremedlem: Rolf Christensen
Gjenvalg for 2 år
Styremedlem; Arvid Brekke
Gjenvalg for 1 år
Styremedlem: Rolf Sikveland
Nyvalg for 2 år
Styremedlem: Ronald Christensen
Nyvalg for 2 år
Varamedlem: Audun Sæthre
Varamedlem: Tor Erik Heggøy

Nyvalg for 1 år
Nyvalg for 1 år

Valgkomite: Dan Danielsen
Kai Kvalnes
Jan-Willy Jacobsen

Gjenvalg for 1 år
Nyvalg for 1 år
Gjenvalg for 1 år

Det nye styret ble valgt uten motkandidater.
Årsmøtet avsluttet ca kl 22.00
Den nye lederen overrakte påskjønnelse til møteleder og avtroppende styremedlem.
Forretningsfører Trine Wessel Martinsen ble hedret for sin innsats i båtforeningen.
Vallø Båtforening 30.03.2022
Referent
Rolf Christensen

Jan Egil Hektoen
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