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Antallstemmer:

Valg av:
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Til å undertegne Protokoll:

Arsmøte 2019 Grimestad Vel og Båtforening

Scandic Havna Hotel Tjøme

Fredag Z2.mars 2019 kl. 18:00

22

4A

Frode Christiansen

Nina Halsnes Johannessen

Morten Valdok og Rune Dahl

Leder, Linn Eve Krogholm ønsket velkommen til møtet. Det ble holdt 1 minutts stillhet for å minnes

de som har gått bort siste år

1. Godkienning av innkalling og årsberetninger

lnnkalling, årsberetning fra styret og havnekomiteen ble godkient.

2. Godkienning av regnskaP

Jorunn Frederiksen gikk gjennom regnskapet. Fordering av overskuddet taes opp under budsjett

Regnskapet godkjennes.

3. Fastsettelse av kontingent og plassavgift

styrets forslag om ingen økning i kontingent og plassavgiftlor 2o2o ble enstemmig godkjent

4.lnnkomne saker

Det er i alt 2 saker

Sak 4.{: Skader og hull i asfalt nordre pir

I områdene rundt krana og ut mot nordre pir er det store skader på asfalten- Forslag til løsning er:

. Grave bort gammel asfalt

. Planere ut området og støpe betongdekke på ca 15 cm

. Omfanget sjekkes ut ved åpning av asfalt

Styret foreslår bruk av kr 100. 000,- og dette ble enstemmig vedtatt'

Sak 4.2: Asfaltering i-landgangen til flytebrygga

I forbindelse med å få frem vann, kloakk og omlegging av strøminntak til vaktbua måtte asfalten

graves opp. Denne asfalten må erstattes.



Styret foreslår først 30. o0o,- tid dette. Etter noe diskusjon om hvorvidt dette er nok, foreslår leder

av Havnekomiteen, Øivind sejersted Løvdal, 50. 000,- styret stiller seg bak dette og det blir

enstemmig vedtatt.

5. Budsiett

Jorunn Frederiksen redegjorde for budsjettforsrag 2019. etter justering viser budsiett forslag for

2019 et overskudd på kr 138 550,- overskudd fra 2018 på kr 119 052'70 fordeles med 40% til

Velfond og 60% tilBryggefond Budsjettforslaget ble enstemmig godkient'

6. Valg

Valgkomiteens innstilling for 2019 er:

STYRET:

Styremedlem:

Styremedlem:

Kasserer:

Styremedlem:

Styremedlem:

Gjenvalg 2019

Gjenvalg 2019

Som Leder: Anders Krogholm

Anders Krogholm NY 2019

Nina Ribe NY 2019

Jorunn Frederiksen lkke på valg 2019

Anne Merete Dahl lkke På valg 2019

Jon Anders Nordahl (hytteeier) lkke på valg 2019

Dag lngvaldsen

Hans Melandsø (hYtteeier)

Ny 2019

1- varamann:

2. varamann:

HAVNEKOMITEEN:

lVledlem:

ltlledlem:

Medlem:

Medlem:

Irledlem :

Øivind Sejersted Løvdal

Cato E Hansen

Knut Jørgensen

Rune Dahl

Ola Narvesen

lkke på valg 2019

Ny 2019

Ny 2019

lkke på valg 2019

lkke på valg 2019

Ny 2019

Gjenvalg 2019

Gjenvalg 2019

Ny 2019

Gjenvalg 2019

Som Leder: Øivind Seiersted Løvdal Gienvalg 2019

REVISORER:

Vidar Ra§ord

Petter Frø seth (hYtteeier)

VALGKOMITE
ttlorten Valdok

Linn Eve Krogholm

Hege Selvig (hYfteeier)

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig godkjent



AVSLUTNING

Angående hiertestarter som kjøpes inn i år, Prosedyre for å ta i bruk denne er å ringe 113

(nødnummer)derfårmanoppgittkodeforålåseuthjertestarter.Denvilblilåstinnivaktbuapå

grunn av temperatur som skal være jevn. Demonstrasjon for bruk kan legges ut på hjemmesiden

qrimestad.net og, eller på dugnad til sommeren'

Kode for bruk av toarett: Da det bre gjort hærværk på toarettet i 2o1g skar det nå brukes kode for

å gjørebruk av toalettet for medlemmene' denne vil alle få utlevert'

tvløteleder Frode christiansen takket Jorunn Frederiksen for sin mangeårige innsats som kasserer

og vi håper på mange nye år. Linn Eve Krogholm fratrer som leder etter 4 år og Anders Krogholm

overtarSomnyleder.Determyearbeidsomleggesnedforåledeenforeningsåtusentakktil

dere.

Etter årsmøtet inviterte GBV til middag i hotellets restaurant' Det ble servert hjortefilet med

potetfondant og grønnsaker til hovedrett og is med kake til dessert'

Tjøme 25. mars 2019
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Frode Christiansen

Ir/øteleder

Nina H Johannessen

Referent

Morten Valdok

Sign.

Rune Dahl

Sign.


