
Referat årsmøte Våganes Båtforening 16 november 2021. 

  

Antall tilstede-22 medlemmer. 

1.Åpning ved formann Kjetil Søreide. 

2.Valg av møteleder- Halfdan Helgesen. 

3.Valg av referent-Jan Harald Langeland. 

4. Innkalling godkjent. 

5.Saksliste godkjent. 

6.Referat forrige årsmøte godkjent. 

7.Årsmelding v/ formann gjennomgått. 

8.Havnesjefens rapport gjennomgått ved havnesjef. 

9.Regnskap for perioden samt byggeregnskap nytt klubbhus gjennomgått ved kasserer. 

10. Behandle innkomne forslag-INGEN FORSLAG kommet inn til frist.... 

11.Fastsetting av medl.kontigent,gebyrerog avgifter-10% økning på 

båtplasser=godkjent. 

12.Forslag til budsjett 2022 gjennomgått av kasserer/ok. 

13. Valg av følgende tillitsmenn: 

Formann for 2 år- Ny kandidat foreslo seg selv: Jan Håland.Avsteming 15 for Kjetil 

Søreide,7 for Jan Håland. 

Kasserer Walter Kollstrøm valgt. 

Formann brygge 2, Bjørn Husa valgt. 

Formann brygge 4,Frank Huth valgt. 

Materialforvalter, Tommy Høines valgt. 

2 revisorer, Svein H.Torgersen og Reid Veggeberg valgt. 

  

NY VALGKOMITE valgt-Stein Olav Lund,Geir Hagvaldstad,Halfdan Helgesen. 

  

Eventuelt: 

Sak om løsnet fortøyning på båt til Yngve Tveit foretatt av nabobåteier og 

styremedlem Jan Harald Langeland: 

Denne sak tok hele 1 time av årsmøtets totale varighet på 2 timer. I korthet kan denne 

sak oppsummeres slik.... 

Fornærmede båteier YT har i en årrekke hatt en ekstra fortøyning som krysser utligger til 

nabobåt slik at denne må forseres ved inn/utgang til begge båter. Så setter fornærmede 

YT opp stormfortøyning fra samme sted på sin båt som i tillegg til å stenge sikker tilgang 

til utligger også krysser langgang hvor flere båteiere blir berørt.... Nabobåteier JHL 

fjerner denne 18 mm stormfortøyning i slutten av september samt legger 

ned fiskeredskap som stikker ut over utligger for trygg og sikker ombord og ilandstigning 

av egen båt. Denne sak har for fornærmede YT blitt så vanskelig å akseptere og siden 

det er et styremedlem som har gjort ugjerning ønsker han å ekskludere sekretær fra 

styre....samt vært hos politiet for vurdering av anmeldelse. 

  

Årsmøte ble avsluttet med kaffi og marsipankake.... 

  

Referent: 

Jan Harald Langeland 

 


