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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
Saksliste Godkjent enstemmig

Punkt 1: Valg av møteleder

Punkt 2: Valg av møtesekretær

Punkt 3: Godkjenning innkalling

Punkt 4: Godkjenning saksliste

Roar Røkenes

Rolf Inge Jenssen

Godkjent

Godkjent

Punkt 5: Årsmelding
Styret i EMA har hatt 1 styremøte og behandlet 2 saker.
Styret i EMA 2016 har bestått av:






Rolf Inge Jenssen
Roar Røkenes
Sein Hugo Bjørback
Rolf Ågesen
Kurt Myhre

formann
nestformann
styremedlem
Vara til styre
kasserer

Aktiviteter som ble utført 2016 besto hovedsakelig i forefallende arbeider rundt
brygge 2 ihht årsmøtevedtak, samt ellers generelt vedlikehold av anlegget.
Det ble bestemt av årsmøte 2016 at en skulle utvide plasser på brygge 2 fra plass 45
tom 50. Disse plasser er utvidet fra ca. 2,5 til ca. 3 meter. Dette var et ganske
omfattende arbeide, men bra oppmøte på dugnadskveldene gjorde at vi kom i mål
som planlagt. Heldigvis har vi vært forskånet fra skader på anlegget grunnet uvær.
Dette gjør at vi nå har litt bedre økonomi (se regnskap).
Styret har i lang tid sett behov for å få bygget et redskapshus som kan ivareta
foreningens behov for å trygt kunne sette bort materiell og utstyr. I dag er det ingen
slik plass og noe er lagret i en falleferdig brakke. For å forskjønne området, samtidig
med at vi ivaretar foreningens behov besluttet styret å gå til innkjøp av materialer til
en slik redskapsbod. Størrelsen blir på ca. 50 m2. En del av medlemmene var i
Harstad og rev alu.plater som skal brukes til bl.a. tak. Dette fikk foreningen uten
vederlag. Flott innsats!
Dette betyr at vi har tatt en god del av utgiftene til bygget som skal oppføres i 17 på
forrige års budsjett. Dette ble forankret i at vi hadde økonomi til det via vedlikehold og
omarbeidingsposter fra budsjett 2016.
Dugnad: I sesongen 2016 var det tilfredsstillende oppmøte, dog av den «harde
kjerne». Det er fortsatt en god del medlemmer som ikke finner tid til å stille på
dugnad i sommersesongen. Dette gjør at arbeidsbyrden på de medlemmene som tar
seg tid til å møte opp naturlig nok blir større. Etter vedtak på siste årsmøte ble det
sendt krav til de som ikke finner tid til dugnadsarbeider. Vi har statistikk fra de siste 3
år å vise til i denne saken.
Tilføyelse årsmelding: Krav om innbetaling av gebyr for manglende dugnad 2016
sendes ut umiddelbart. Ansvar Kurt/Roar
Årsmelding enstemmig vedtatt, med ovenstående merknad.

Punkt 6: RegnskapDriftsregnskap 2016

Elde moloanlegg AL
BALANSE PR 31/12

2015

2016

EIENDELER:
Bankinnskudd spb. NN
Utestående fordringer pr 31/12
Sum eiendeler

2073,45
19000,00
21 073,45

37 647,34
28 500,00
66 147,34

GJELD:

-

Gjeld

RESULTATREGNSKAP
INNTEKTER:
Årsavgiftinnb/havneleie/div inntekt
Andelsinnskudd
Renteinntekter

126100
40000,00
23,00

139 500,00
127,00
500,00

Innbetaling strøm
Sum inntekter

166 123,00

140 127,00

UTGIFTER:

97459,69

20713,02
33847,09
15693,00

Sum utgifter

40500
178 815,62

34300
104 553,11

RESULTAT:

-12 692,62

Strøm / forsikring

40855,93

Havneinvestering
Driftsutgifter
Renteutgifter/ omk bank
Avdrag lån
Andelsutbetaling

Utestående fordringer er skyldig årsavgift 25500 og manglende innbetaling
sommerplass.
Borkenes 14.02.17 Kurt Myhre, kasserer.
Regnskap enstemmig vedtatt.

35 573,89

Punkt 7: Innkommende saker
1. Det er kommet forslag på å heve beløp for innmelding til EMA (nye
medlemmer) fra dagens 20.000.- til 30.000. Dette for å få bedre økonomi
for fremtidige investeringer. Styret foreslår nytt beløp for innmelding
øket til kr 22.000.- Evalueres fortløpende.
Styrets forslag enstemmig vedtatt av årsmøte.

2. Det er kommet inn forslag på å øke satsen for manglende
dugnadsoppmøte fra dagens 500.- pr gang (totalt 1500.-) til 1000.- pr
gang (totalt 3000.-) Styret foreslår økning av sats for manglende
oppmøte dugnad til Kr 650.Styrets forslag vedtatt av årsmøte mot 2 stemmer.

Punkt 8: Aktivitetsplan
Styret vil i 2017 prioritere å rette opp adkomst til kai 2.
I tillegg vil det bli prioritert å begynne reising av redskapshus som nevnt
tidligere i årsmelding. Dette er så pass krevende at styret vil oppnevne en egen
gruppe med ansvar for dette prosjektet.
Kostnadsmessig vil dette være innenfor hva foreningen har økonomi til å
kunne forsvare
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 2017 lage en
arbeidsliste der de tiltenkte oppgaver er spesifisert. Også i 2017 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, men utgifter til redskapshus vil naturlig nok bli en investering ut
over vanlig vedlikehold. Når redskapshus er oppe er det naturlig at gammel
brakke rives og destrueres.
Aktivitetsplan enstemmig vedtatt av årsmøte.

Punkt 9: Fastsettelse av kontingent.
Styret foreslår å beholde kontingent uendret for 2017.


Kr 3000.- for små plasser



Kr 3600.- for store plasser



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

Kontingent enstemmig vedtatt av årsmøte

Punkt 10: Budsjett 2017.

Aktivitet

Utføres

Budsjett

Generelt vedlikehold

Sesong 2017

KR 30.000.-

Bygge redskapshus

Sesong 2017

KR 40.000.-

Maskinarbeider område

Sesong 2017

KR 15.000.-

Strømutgifter

Sesong 2017

KR 20.000.-

Forsikring anlegg

Sesong 2017

KR 15.000.-

Budsjett enstemmig vedtatt av årsmøte

Kommentar

Punkt 12: Valg.
Formann: Rolf Inge Jenssen.

Ny formann Ernst Elde (2 år)

Nestformann:Roar Røkenes.

Ny nestformann Rolf Ågesen (2 år)

Styremedlem:Stein Hugo Bjørback.

Vara til Styret: Roar

På valg neste år

Røkenes (på valg neste år)

Kasserer: Kurt Myhre. Ikke

på valg

Valgkomite: Formann. Frank Nilsen, Medlem valgkomite David Forsgren.

Havnesjef: Paul Inge Danielsen

Årsmøte avsluttet kl: 19:30
Referent: Rolf Inge Jenssen

