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Etter at årsmøte er avsluttet er ordet fritt og vi fortsetter som om det var et
ordinært medlemsmøte.
For styret: Rolf Inge Jenssen

Roar Røkenes

Punkt 1: Valg av møteleder

Punkt 2: Valg av møtesekretær

Punkt 3: Godkjenning innkalling

Punkt 4: Godkjenning saksliste

Rolf Inge Jenssen

Innkalling godkjent

Saksliste godkjent

Punkt 5: Årsmelding
Styret i EMA har hatt 1 styremøte og behandlet 2 saker.
Styret i EMA 2015 har bestått av:


Rolf Inge Jenssen

formann



Roar Røkenes

nestformann



Sein Hugo Bjørback

styremedlem



Hans Arne Haugland

Vara til styre



Kurt Myhre

kasserer

Aktiviteter som ble utført 2015 besto hovedsakelig i forefallende
arbeider rundt brygge 2, samt ellers generelt vedlikehold av
anlegget
En del el. Reparasjoner er utført etter hvert som utstyr slites.
Innfestinger av brygge 2 får hvert år ”hard medfart” og disse bolter
må med jevne mellomrom skiftes. Dette er utført etter hvert som det
har vist seg å være nødvendig. Også i 2015 fikk vi skade på molo
grunnet uvær. I tillegg var det en hard høststorm som dro ut en stor
steinblokk fra lille molo. Denne var ankerpunkt for 2 landfester til

brygge 1. Dette ble reparert ved å grave gjennom molo og feste
disse med kjetting gjennom molo. I tillegg ble det skader på skjøter
mellom brygger (brygge 1). Disse ble skiftet ut og reparert.
Tilføyelse til årsmelding: Denne reparasjon ble utført uten ekstra
kostnader for EMA.
Oppmøte til dugnad har også i sesongen 2015 vært tilfredsstillende
og det viser seg at det fungerer mye bedre etter at styret vedtok å
oppnevne en ansvarlig arbeidsleder for hver dugnad. Likevel
oppfordrer styret alle medlemmer til å avse tid til dugnad også i
kommende sesong. Vi er tross alt ca. 50 medlemmer og med unntak
av medlemmer som ikke bor i området er det et helt klart
forbedringspotensial for oppmøte til dugnader til de som befinner
seg i distriktet. Etter lister er det ca. 20 personer som har møtt
regelmessig. Noen adskillig mer enn andre.

Punkt 6: Regnskap
Godkjent av årsmøte

Punkt 7: Innkommende saker
Ingen innkommende saker

Punkt 8: Aktivitetsplan
Styret vil også i 2016 prioritere å oppgradere kai 2.
Styret har over tid sett en utvikling på at båter blir bredere etter
hvert som medlemmer fornyer seg på den fronten. Dette begynner nå
å bli et problem, da noen plasser på brygge 2 ikke er laget for båter
med inntil 3 meters bredde.
Styret vil foreslå for årsmøte å omarbeide båtplasser brygge 2 fra
sving og helt ut fra 2,5 meters plasser til 3 meters plasser. Dette kan
bety at vi mister inntil 2 plasser, men det er etter styrets mening
nødvendig ut fra de behov som medlemmer har. Dette vil bety et
inntektstap for inntil 2 plasser (6000.-) pr.dd. Men en vil kunne ta inn
noe av dette med øket leie (liten/stor plass).
Styret har ikke sett for seg noe kostnadsbilde for denne forandring
på det nåværende tidspunkt, men ut fra erfaringer kan en antyde
10 – 15.000 Nok. Kostnader kommer helt an på løsning som velges,
eller om årsmøte vedtar dette.
Det blir ellers normalt vedlikehold. Maling / utskifting av utslitte
fleksible skjøter mellom bryggene. Sjekke innfestinger både brygge
1 og 2. Rengjøring uteliggere. Elektrisk vedlikehold. Styret vil også
for sesongen 2016 lage en arbeidsliste der de tiltenkte oppgaver er
spesifisert. Også i 2016 vil styret oppnevne en «ansvarlig» hver
dugnadskveld. Styret skal legge opp litt varierte oppgaver slik at
medlemmer kan prioritere det den enkelte behersker best.
Styret ser ikke for seg å bruke mer penger til vedlikehold enn det er
gjort de tidligere år.
30.000 kr vil medgå til å vedlikeholde anlegget også i år.
Aktivitetsplan godkjent av årsmøte

Punkt 9: Fastsettelse av kontingent.
Styret foreslår å beholde kontingent uendret for 2016.


Kr 3000.- for små plasser



Kr 3500.- for store plasser



Kr 500.- for strøm. Nb! Ikke til oppvarming av båt. Kun til
lading/frostsikring og lys.

På årsmøte ble det foreslått en endring av kontingent for store plasser
Begrunnelse for dette forslag var at ved siste justering av kontingent har de små
plasser fått en større prosentvis økning enn de store plassene. Dette var det ikke
tenkt på når økning i kontingent ble fastsatt.
Årsmøte foreslår en økning på Kr 100.- fra 3500 til 3600 for store båtplasser fra
2016.
Avstemning avholdt. Enstemmig vedtatt.
Dette betyr at fra sesongen 2016 vil det kontingent være 3000 for små plasser og
3600 for store plasser.

Punkt 10: Budsjett 2016.
Det ble fra årsmøtet 2015 ytret ønske om at det må vedtas et
budsjett for EMA.
Aktivitet

Utføres

Budsjett

Generelt vedlikehold

Sesong 2016

KR 30.000.-

Omarbeiding brygge 2

Sesong 2016

KR 15.000.-

Maskinarbeider område

Sesong 2016

KR 15.000.-

Strømutgifter

KR 15.000.- 20000.-

Forsikring anlegg

KR 20.000.- 15000.-

Kommentar

Strøm til båt betales

Budsjett vedtatt md de endringer om er markert med blått.

Punkt 12: Valg
Formann: Rolf Inge Jenssen. På valg.

Rolf Inge Jenssen gjenvalgt

Nestformann:Roar Røkenes. Ikke på valg
Styremedlem:Stein Hugo Bjørback. Ikke på valg

Vara til Styret:Hans Arne Haugland. På valg. Ny vara til styret: Rolf Ågesen
Kasserer: Kurt Myhre. Ikke på valg
Valgkomite: Formann. Brynjulf Gamst, Medlem valgkomite Paul Danielsen.
Ny valgkomite: Frank Nilsen, formann , Ernst Elde, medlem

Årsmøte avsluttet kl: 20:30
Referent: Rolf Inge Jenssen

.

