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ÅRSMØTE I KORSHAVN BÅTFORENING FOR 2014 

    SAKSLISTE 

- Antall stemmebrettige medlemmer på årsmøtet,  19 medlemmer. 
1. Godkjenning av innkalling - Godkjent 
2. Saksliste - Godkjent 
3. Valg av ordstyrer: Torger Torgersen 
4. Protokollfører: Kai Asle Pedersen 
5. Valg av to personer til å undertegne protokollen Siv og Eivind Aavik 
6. Fastsettelse av medlemskontingent 

Økt fra 200 kr til  300 kr, via avstemmning under årsmøte. 
7. Fastsettelse av årlig avgift for bruk av båt/P-plass 

P/plass uforandret: 100Kr, båtplass uforandret: 500 Kr 
8. Fastsettelse av pris på båt  og parkeringsplass til salgs. 

2,5m   76 000kr 

3,0m   78 000kr 

3,5m   82 000kr 

4,0m   90 000kr 

Liten båtplass (2,0m) 42 000 kr 

Parkeringsplass: 15 000 Kr 

9. Fastsettelse av vederlag til KBF ved overdragelse  av båt/parkeringsplass ved salg av 
eiendom: Uforandret. 5% av kjøpesummen. 

10.  Fastsettelse av pris for vinteropplag av båter på parkeringsplass. 
Økt fra 200kr. Ny pris vedtatt =500 kr 

11. Styrets beretning for 2014 
-Utbygging fra Korshavn havbruk. Åge Igland informerte at det mest sannsynligvis 
ikke blir noen brygge på innsiden ( inne i båthavnen). Det blir brygge inn mot 
Langevågen på 17m. Det er planlagt en hall på 11x18 m Dette bygget skal brukes til 



oppbevaring av fiskefor. Det blir 1 lastebil om dagen ved full produksjon. Området 
som skal brukes er på ca 600 m3. 
 
-Bruk av strøm i båthavnen adressert. Mulig at det kan bygges ut strømkontakter til 
båtplassene. Dette blir da gjort i forbindelse med utbyggingen av Korshamn Havbruk. 
Diskuterte om det er mulig få medlemmer til å invistere i spesiell kabel med 
strømmåler ved bruk. Ved normal bruk er dette ikke nødvendig. Hvis en skal bruke 
strøm til oppvarming må dette eventuellt avklares med styret først. 
 

12. Webside info Eivind Aavik informerte om web siden og hvordan denne kan brukes. 
Hvis folk har bilder eller ønsker å bidra med tekst og lignende. 

13. Regnskap – enstemmig vedtatt 
 

14. Valg: 
STYRE 
TOR ARNE THEISEN (KASSERER)    GJENVALGT 

15. TOM ARVE KNUDSEN (STYREMEDLEM)  GJENVALGT 
16. SIV AAVIK     VALGT 
17.  

VARAMENN 
18. INGE KNUTSEN     VALGT 
19. HENNING SØRENSEN    VALGT 

 
REVISORER 

20. KALLE PEDERSEN     1 ÅR IGJEN 
21. ROLF ØVELAND     1 ÅR IGJEN 

 
VALG KOMITE 

22. JENS GODERSTAD     VALGT 
23. HENNING SØRENSEN    VALGT 
24. GUNNAR  BRIKELAND    VALGT 

 
-Forslag øke medlemsavgift for å eventuellt kunne få asfalt på parkeringsplass. Medlemsavgiften økt til 
300 kr etter avstemming under årsmøtet. 
 
-Vedtak i forhold til hyppig bruk av rampe til sjøsetting av vannscootere og småbåter til og med 14 fot. 
STYRETS VEDTAK: Når en har betalt 600 kr for ut/inn bruk av rampe til båter (til og med 14 fot), så er 
det fri bruk resten av sesongen. 

 

 


