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Protokoll fra Årsmøte Korshamn Båtforening 25.03.2018 

Saksliste 

1. Innkalling – Godkjent (informerte om abonnering på nettsiden) 

2. Saksliste – Godkjent 

3. Valg av ordstyrer Torger Torgersen 

     Valg av protokollfører – Siv Aavik 

     Underskrivere til protokoll og tellekorps – Karl R. Pedersen og Tom Knudsen 

4. Regnskap – Godkjent, men revisor ønsker å få regnskapet tidligere neste år. 

5. Sak fra sist årsmøte – Kameraovervåkning 

Alternativ 1: (som i Agnefest) Kjøpe et pakketilbud fra et alarmselskap. Pris ca. 

500 000,- for 16 kamera og porter med kodebrikke og datamaskin til lagring av 

opptak. Det er ikke tilknyttet alarmsentral, opptak blir lagret på egen datamaskin. 

Opptak blir lagret i 7 dager. 

Alternativ 2: Kjøpe utstyr selv og drifte det selv. Pris ca. 20-30 000,- Noen på dugnad 

må ha ansvar for at systemet blir satt opp og vedlikeholdt. 

Alternativ 3: Sette opp infoskilt at området er overvåket. Pris ca. 1000-1500,- 

VEDTAK: Jobbe videre med alternativ 2 og 3. Tas opp på neste årsmøte for endelig 

avgjørelse. 

6. Kontingenter og avgifter – Godkjent uendret 

7. Årsberetning 

Av viktige saker som har vært behandlet i styret året som er over, er det største 

angående planering og asfaltering av parkeringsplass i havnen. Dette ble en stor 

kostnad men sparte mye penger på å ta så stort område på en gang. Videre har vi 

hatt froskemann og kontrollert hele anlegget ang. ankring og fortøyning. Det gamle 

anlegget trengte reparasjoner og derfor har vi støpt nye lodd/anker og lagt ut. Alle de 

endre uteliggerne trenger reparasjoner. Festene mellom seksjonene er kaputt og bør 

fikses snarest. Den Første røk i februar under uvær, men er midlertidig provisorisk 

fikset, så her trengs det ideer og dugnad. På det nye anlegget så det veldig bra ut.  

Det har vært EL-kontroll på anlegget og vi fikk noen pålegg der som foreningens EL-

mann Kurt Theisen ordner opp i. Ellers bør alle gangveier av tre høytrykk spyles og 

impregneres, mulig på dugnad til våren.  

Vi bør tenke på å få led lamper i lysmastene da de er gamle og slitne. Led er 

strømsparende og lyseffektive. Av og pålessingskaien vil og få en renovering når 

temperaturen går noe opp. 

Håper på en fin sommer 

Hilsen styret v/Torger Torgersen 
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8. Valg 

Styret for 2017 har bestått av: 

Formann  Torger Torgersen På valg 

Sekretær  Siv Aavik  1 år igjen 

Kasserer  Tor Arne Theisen 1 år igjen 

Styremedlem Frank Fredbo  På valg 

Styremedlem Per C. Jakobsen  På valg 

Styremedlem Lars Terje Hovden 1 år igjen 

Varamedlem Steen Inge Knutsen Velges for 1 år 

Varamedlem Rolf A. Corneliussen Velges for 1 år 

Valgkomité Karl R. Pedersen, Gunnar Birkeland, Tom Knudsen 

Revisor Rolf Øveland, Karl R. Pedersen 

 

NYTT Styret for 2018: 

Formann  Torger Torgersen 2 pr igjen 

Sekretær  Siv Aavik  1 år igjen 

Kasserer  Tor Arne Theisen 1 år igjen 

Styremedlem Frank Fredbo  2 år igjen 

Styremedlem Per C. Jakobsen  2 år igjen 

Styremedlem Lars Terje Hovden 1 år igjen 

Varamedlem Steen Inge Knutsen Velges for 1 år 

Varamedlem Rolf A. Corneliussen Velges for 1 år 

 

Valgkomité Karl R. Pedersen, Gunnar Birkeland 

Revisor Rolf Øveland, Karl R. Pedersen 

 

 


