
 

REFERAT FRA ÅRSMØTE I OBU 11. APRIL 2015 

Sted: Rygge Båtforening, Fuglevik 

 

Møtet startet kl 13:05, og ble åpnet av formann Trond Arvid Larsen som også nevnte at Gjensidige og 

Tryg har utvidet sine kollektive ulykke/personskadeforsikringer til 80 år (tidligere 70 år). Se eget 

kapittel i årsberetningen 

 

Godkjenning av  innkalling 

Trond A Larsen informerte om at årsmøtets dato ble utsatt til 11.4. pga sykdom/ferie.  Trond har 

sendt ut en informasjon om dette i forkant hvor han ba om tilbakemelding. Fikk kun en 

tilbakemelding.  Innkallingen ble godkjent. 

 

Konstituering 

Dirigent: Trond A Larsen 

Referent: Atle Slang, Halden BF 

 

1 Styrets beretning 

Formannen refererte beretningen. 

Det kom et forslag fra salen om at OBU engasjerer seg i forhold til påbud om renseanlegg i 

båthavner. Påbud 2016? Styret i OBU ble oppfordret til å skaffe til veie en dansk rapport som skal 

være utarbeidet vedrørende dette emnet. Småbåtutvalget skal ha tilgang til denne. 

Et annet forslag var at de som allerede i dag har et system for oppsamling av avfall (bunnstoff) får 

dette analysert. 

Trond oppfordret alle medlemsforeningene om å sende inn endringer i styret etter hvert årsmøte. 

Beretningen ble godkjent 

 



2 Revidert årsregnskap 

Kassereren startet med  å opplyse om «miljøfyrtårn». Er dette noe for OBU`s medlemmer? Dette er 

en miljøgodkjenning. 

Regnskapet  med revisjonsrapport ble lest opp og godkjent med akklamasjon. 

Etter godkjenningen informerte kassereren om muligheten for å søke om momsrefusjon for  

vedlikehold av båtforeningenes eiendommer. OBU vil sende ut informasjon vedrørende dette. 

Det ble påpekt fra salen at regnskapet var bedre enn budsjett og meget klart og tydelig. 

 

3 Saker og fremlegg 

I år var det ingen saker/fremlegg 

 

 

4 Fastsetting av kontingent 

Kontingent uendret. 

 

5 Budsjett 

Budsjettforslaget ble godkjent 

 

6 Valg 

Valgkomiteens forslag ble vedtatt uten debatt og består nå av: 

Formann 

Trond Larsen, Vindfangerbukta BF,  valgt for 1 år 

Styremedlemmer 

Tor Erik Andreassen, Langøen BF, valgt for 2 år 

Einar Korn, Solviken BF, gjenstår 1 år 

Atle Slang, Halden BF, gjenstår 1 år 

Ragnar Johansen, Gressvik BF, valgt for 2 år 

Varamenn 

Rune Werring Olsen, Tofte BF, valgt for 1 år 

Herleif Bjerkeng, Rygge BF, valgt for 1 år 

Revisorer 

Georg Fiane, Rygge BF, valgt for 1 år 

Leif Aker, Vindfangerbukta BF, valgt for 1 år 

Valgkomiteen 

Roald Larsen, Vindfangerbukta BF, gjenstår 1år 

Kjell Olav Martinsen, Rygge BF, gjenstår 1år 

Hans Otelius Berge Erlandsen, Son BF, gjenstår 1år 

Knur Erik Wennerslund, Nærnes Bf, ny 2år 

Nils Smedegård, Sagene Bf, ny 2år 

 



Møtet ble hevet kl 14:50                    Atle  Slang 

        Referent 

, 

 

 

 

 

 

 


