
Protokoll fra Årsmøte 2019 Korshamn Båtforening 

Avholdt 7. Mars 2020 i skolehuset i Korshamn  Kl. 16 

 

1. Innkalling til årsmøtet. 

a. Ingen innvendinger til innkallelsen. 

i. Hengt opp i vinduet på KBF klubbhus/slipp og på 

butikken 3 uker før årsmøtet.   

ii. Lagt inn på KBF hjemmeside på Facebook 17 dager 

før årsmøtet. 

 

2. Valg av ordstyrer, referent og underskriving protokoll: 

a. Ordstyrer: Foreslått Torger Torgersen; som ble valgt. 

b. Referent: Foreslått Per Chr. Jacobsen; som ble valgt. 

c. Protokoll: Forslag at referent sender på mail Word fil til 2 

tilstedeværende som eventuelt korrigerer og godkjenner. 

 

3. Styrets beretning: 

a. Det er avholdt 2 styremøter i året som var 2019. 

b. Av viktige som har vært behandlet i styret er utskifting av 

lysarmaturer, 17 stk. på anlegget. Her ble det vedtatt å 

bruke LRE Elektro etter anbudsrunde og utskiftingen er 

utført med godt resultat. 

c. Styret har bestemt at 2 stk. blir valgt til kontroll og mindre 

vedlikehold på hver uteligger på brygga, (d.v.s. 2 stk. pr. 

brygge). Dette velges av styret. 

d. Styret har også bestemt å få fjernstyring på til slippvinsjen 

og innhenter priser på dette. 

e. Vi må også få utbedret ujevnheter på opptrekket uti 

vannet. 



f. Vannforbruket har steget fra 210 m3 for 2019, noe høyere 

enn for 2018 da forbruket var 166 m3. 

i. Stigningen må vi anta at er naturlig forbruk, men 

styret vil be medlemmene å være oppmerksomme 

på og ikke glemme å stenge av vannslangebruk. 

g. Videre vil styre takke for alle for innsats og dugnad; slik at 

foreningen kan fungere. 

 

4. Innkomne forslag 

a. Justere KBF Vedtektene på paragraf 5 til at Årsmøtet 

avholdes i Korshamn; ikke spesifikt bygg. 

b. Det ble fremsatt benkeforslag fra Per Chr. Jacobsen at for 

å stå på liste om båtplass, så må man være medlem av 

båtforeningen.  Forslaget kan ikke stemmes over på 2019 

årsmøtet, men først neste årsmøte. 

 

5. Gjennomgang av regnskapet 2019 ved kasserer. 

a. Ble presentert av Tor Arne Theisen som viste et årsresultat 

for 2019 på kr. 72.899,05.   

b. Foreningens beholdning 31/12 2019 er på kr. 312.477,59.  

c. Styret har foreslått å beholde medlemskontingent og 

andre priser som året før.  Ingen innsigelser fra årsmøtet. 

d. Halvparten av strømpostene er solgt.  Det oppfordres til 

de som ønsker strømuttak å ta kontakt.   

e. Vips nummeret på slippen må bare brukes til slipp-

betaling.  Må ikke brukes til kontingent etc. 

f. Grasrotandelen fra Norsk Tipping ble på kr. 2.352.  Antall 

spillere som har hatt KBF som mottaker har ligget på 8 og 

9 gjennom året.   

g. Regnskapet ble godkjent med forbehold om det blir 

signert av KBF sine valgte revisorer. 



6. Valg av styre.  Beholdes slik som i 2019. 
a. Styreformann   Torger Torgersen Gjenvalgt 

b. Styremedlem/sekretær  Per Chr. Jacobsen  Gjenvalgt 

c. Styremedlem/kasserer Tor Arne Theisen 1 år gjenstår 

d. Styremedlem   Frank E. Fredbo Gjenvalgt 

e. Styremedlem   Lars Terje Hovden 1 år gjenstår  

f. Styremedlem   Rolf A. Corneliussen 1 år gjenstår 

g. Varamedlem   Sten Inge Knutsen Velges for 1 år 

h. Varamedlem   Ingunn Kvinlaug Velges for 1 år 

 

7. Valg v/valgnemnd   Beholdes slik det var 2019. 

a. Valgkomiteen består av 3 personer:  

i. Formann:  Karl R. Pedersen 

ii. Medlemmer:  Gunnar Birkeland og Rolf Øveland. 

b. 2 revisorer:  Anne Brit Theisen og Karl R. Pedersen. 

 

8. Offisielle delen av Årsmøtet ble avsluttet. 

 

Diskusjon etter møtet: 

a. KBF hjemmeside:  Legge inn styremøte referat. 

b. KBF hjemmeside:  Legge inn årsmøte referat. 

c. KBF hjemmeside:  Legge inn vedtekter. 

ii. Benkeforslaget om forandre vedtektene slik at for å stå på liste 

for å få båtplass, så må man være medlem av KBF.  Diskuteres i 

senere styremøte og legges fram på neste årsmøte. 

iii. Lage en liste med: Båtplass nr. – Navn – Mobil nr. for at 

vedkommende enkelt kan kontaktes hvis problem med 

vedkommendes båt.  Henges opp i vindu på klubbhus. 

iv. Enighet at også varamedlemmer skal innkalles til styremøter.  

 

 

_______________________  _______________________ 

Gunnar Birkeland    Sten Inge Knutsen 


