Protokoll

Årsmøte Oslofjorden båteierunion
2019

Sted : Oslofjordmuseet Nærsnes 30.03.2019 Kl. 1200
Tilstede: 31 representanter

Dagsorden.
Godkjenning av innkalling og dagsorden
1. Styrets beretning
2. Årsregnskap i revidert stand
3. Saker og fremlegg
4. Fastsetting av kontigent
5. Budsjett
6. Valg

Leder Trond Larsen ønsket velkommen og spurte møtet om det var noen
bemerkninger til innkalling og dagsorden
Det var ingen bemerkninger til innkalling og dagsorden
Forslag Møteleder: Trond Larsen Enstemmig
Forslag referent: Rune Werring Olsen Enstemmig

1. Styrets beretning
Leder Trond Larsen gikk gjennom beretningen punkt for punkt vist på storskjerm.
Og informerte møtet om at vedr. Søknad om Enovamidler, kan OBU være behjelpelig
med søknadsprosessen
Trond Larsen presiserte at jobben med ren fjord, er en vesentlig del av aktivitetene,
og vil også være en av de prioriterte oppgavene i tiden fremover også.

Det ble også orientert om at OBU vil hjelpe de båtforeninger som ønsker det med
momsrefusjon.
Kasserer Tor Erik Andreassen orienterte om momsrefusjon for båtforeninger og
arbeidet rundt dette. Det fremkom kommentar fra salen, at de som søker nå, ikke vil
få innvilget kompensasjon.
Tor Erik sa, selv om det er noen uklarheter med regelverket, oppfordret han de
foreningene som vil å søke.
I 2018 var det 14 foreninger som søkte, og kun en som ikke fikk innvilget
kompensasjon grunnet registreringer.

Beretning med kommentarer enstemmig godkjent

2. Årsregnskap i revidert stand
Kasserer Tor Erik Andreassen fremla for årsmøtet regnskap med revisjonsberetning
for 2018
Godkjent uten bemerkning.

3. Saker og fremlegg
Styret i OBU ønsket å flytte årsmøtet fra Mars til Januar måned.
Årsmøtet var av den oppfatning at dette var innenfor eksisterende vedtekter, da disse
sier at årsmøtet skal avholdes innen utgangen av Mars måned.
Styret står derfor fritt til å avholde årsmøte innenfor denne ramme.
Entemmig godkjent

4. Fastsettelse av kontigent
Ingen forslag til endring av kontigent

5. Budsjett 2019
Kasserer Tor Erik Andreassen fremla for årsmøtet budsjettforslaget for 2019
Godkjent uten bemerkning

6. Valg
Trond Larsen leste opp valgkomiteens innstilling
Leder:

Trond Larsen

Gjenvalg 1 år

Styremedlem: Einar Korn Heide Aas Gjenvalg 1 år
Styremedlem: Kjetil Heineberg

Gjenvalg 1 år

Vara: Finn Arne Johansen

Ny 1 år

Vara: Kai Østling

Ny 2 år

Valgkomiteen
Nils Smedegaard

Gjenvalg 2 år

Medlem Rune Werring Olsen

Ny 2 år

Medlem Inge Olav Fjeld

Ny 2 år

Revisor: Leif Aker

Gjenvalg 2 år

1stilling ubesatt

Samtlige ble valgt enstemmig

Trond Larsen hevet det ordinære årsmøtet kl 1255

Det kom et spørsmål vedr privat eie eller leie.
Hva kan en endring i forutsetninger og reguleringsplaner påvirke den enkelte
båtforening.
Trond Larsen foreslo at dette kunne være et tema for et medlemsmøte.

Det kom spørsmål fra salen om Trond Stenslet fra Marine Pro AS, kunne
informere om deres prosjekt om vaskeanlegg for båter
Trond Stenslet fortalte da om grunnlaget for etablering av slike anlegg, er EU sine
krav til forbud mot bruk av bunnstoff, og redegjorde for neste generasjons
skrogvaskemaskin «Hullwash» som bl. Annet vil i samarbeid med Grundvik marine
få et prøveanlegg på Tofte.

Rino Grude fra Nabbetorp båtforening ga en kort orientering om
beredsskapsbåten i Fredrikstad, som man så behov for etter drukningsulykken i deres
båthavn.
Beredskapsbåten er bestilt og vil bli levert i slutten av Mai måned, og med ca en
måneds med montering av utstyr vil være klar for bruk.
Båten skal disponeres av brannvesenets dykkeravdeling.
Totalt er det samlet inn ca 1,6 millioner kroner, men mangler fortsatt ca 80 000 for en
ROV som vil bedre søk under vann.
Båtmagasinet vil følge opp over flere artikler når tiden er inne.
Trond Larsen sa at OBU vil også følge opp utviklingen

Halvdan Thomessen fra Røde kors orienterte om utfordringene med
hjertestartere opp mot båtlivet
Han anbefalte at dette burde være i de fleste gjestehavner, og viste til en enkel type
som er godt egnet til denne type bruk
Pris ca 10 000 uten rabatter.

Trond Larsen informerte møtet om at OBU har fått et tilbud med gode rabatter, og at
samlet bestilling fra flere båtforeninger vil påvirke prisen.

Lunsj kl 1345

Etter lunsj var det for de som ville, en orientering om Vollen båtbyggeri, og
omvisning i museet

Referent
Rune Werring Olsen

