REFERAT FRA ÅRSMØTE I
OSLOFJORDEN BÅTEIERUNION
24. MARS, 2012

Sted:
Foreninger tilstede:
Antall stemmer:

Rygge Båtforening’s lokaler, Fuglevik
13
37

Formann Trond A Larsen ønsket medlemmer og gjester velkommen.
Vetle Børresen fra ‘Båtens Verden’ informerte om bladet og andre aktiviteter og
tilbud.
Båtutstyrskjeden Maritim orienterte deretter om sitt forretningskonsept. Fremfor store
rabatter til interessegrupper er de heller med på aktiviteter og sponser ofte med
premier i forskjellige sammenhenger.
ÅRSMØTET
Innkallingen ble enstemmig godkjent.
Trond A Larsen ble valgt til møteleder.
Einar K Heide-Aas ble valgt som referent.
Følgende ble valgt til å underskrive protokollen:
• Kjell Olav Martinsen
• Hans Erlandsen
Sak 1 – Styrets beretning
Styrets beretning ble referert av formannen.
Under denne sak kom følgende innspill fra medlemmene:
• Slemmestad BF med sine 158 båtplasser skifter til Tryg Forsikring.
• Røyken BF Graffstranda har skiftet til Tryg Forsikring.
• Langøen BF bruker også Tryg Forsikring. Foreningen har fått bekreftelse på
at skader i havneanlegget regnes som ett skadetilfelle i motsetning til f eks å
måtte betale egenandel for hver brygge/pir.
• Røyken BF ser for seg en samling av saker av felles interesse for foreningene
i OBU. De arrangerte i 2011 et møte vedrørende ‘Ren Marina’, og foreslo et
tillegg i årsberetningen med følgende tekst:
• MILJØ
5. Juni arrangerte Røyken Båtforening fellesmøtet ‘Ren Marina, et praktisk
prosjekt’ for alle som driver båthavner mellom Slemmestad og Sagene.
Møtets agenda var miljøvernlovgivningen, myndighetenes krav og
konsekvenser for havnene, med særlig vekt på etablering av avfallsplan. OBU
var aktivt med med eget innlegg og som paneldeltager.

I ettertid har OBU mottatt fra Røyken Båtforening en mal til avfallsplan. Denne
er godkjent av fylkesmannen i Buskerud og Ren Marina. Malen kan
kostnadsfritt benyttes av alle OBU-medlemmer.
Med tillegget fra Røyken BF ble beretningen enstemmig godkjent.
Sak 2 – Årsregnskap
Tor Erik Andreassen refererte regnskapet.
Det ble deretter godkjent uten merknader.
Sak 3 – Saker og fremlegg
• Forslag 1 fra styret:
‘Enkeltmedlemmer kan bli medlem av OBU! Vi har fått en del forespørsler om
dette av foreninger og enkeltpersoner f. eks. på messene vi deltar på.’
Det var stor enighet om at enkeltmedlemmer bør kunne være medlem i OBU.
Følgende ble vedtatt:
‘Styret gis i oppdrag å utrede mulighet for å bli enkeltmedlem i OBU, herunder
pris for medlemskap og nødvendige endringer i lover/vedtekter. Dette
fremmes på årsmøtet i 2013.’
• Forslag 2 fra styret:
Dette ble trukket på bakgrunn av vedtaket i Forslag 1.
• Forslag 3 fra styret:
‘Årsmøteprotokollen og valg i Båtforeninger som er medlem av OBU sendes
umiddelbart til OBU leder hvert år med stilling, adresser, mail og mobilnr.
Uansett nyvalg eller ikke. Spesielle kontaktpersoner settes inn. Også de med
mail, adresse og mobilnr.’
Etter debatt omkring forslaget ble følgende tekst enstemmig vedtatt:
‘Kontaktpersoner og medlemsantall skal sendes inn til OBU-formannen etter
årsmøtet hvert år.’
Sak 4- Kontingent
Kontingenten endres ikke for 2012.
Sak 5 – Budsjett 2012
Tor Erik Andreassen gikk gjennom budsjettforslaget.
Budsjettet for 2012 ble deretter enstemmig godkjent.
Sak 6 - Valg
Under denne sak ble følgende besluttet av årsmøtet:
Valgkomiteen skal ha dekket kostnader for ett møte forut for OBU’s årsmøte.
Valgkomiteens innstilling ble deretter presentert. Foreningens tillitsvalgte består av:
Formann:
Trond A Larsen,
Vindfangerbukta BF, Drøbak
Styremedlemmer:
Tor Erik Andreassen,
Langøya BF, Fredrikstad
Einar Korn. Heide-Aas,
Solviken BF, Horten
Trond Stenslet,
Odden Marina BF, Slemmestad
Ragnar Johansen,
Gressvik BF, Fredrikstad
Varamedlemmer:

Revisorer:

Valgkomite:

Herleif Bjerkeng,

Rygge BF, Rygge

Georg Fiane,
Leif Aker,

Rygge BF, Rygge
Vindfangerbukta BF, Drøbak

Roald Larsen,
Kai Kristensen,
Kjell Olav Martinsen,
John Inge Bacher,
Kjell Weber,
Eivind Gjølberg Karlsen,

Vindfangerbukta BF, Drøbak
Årnes
Rygge BF, Rygge
Solviken BF, Horten
Odden Marina BF, Slemmestad
Fredrikstad

Etter møtet ble det servert wienerpølser med tilbehør til de fremmøttes store
tilfredshet.

____________________
Kjell Olav Martinsen

_________________
Hans Erlandsen

