PROTOKOLL
Det ble avholdt årsmøte i Tau Båtforening 21.03.12 kl.19:00
Det møtte 33 medlemmer.
Årsmøtet ble avholdt i Brugsløa, Mølleparken.

Saker:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Godkjenning av innkalling
Valg av møteleder
Valg av to personer til å underskrive protokollen
Årsmelding fra styret
Regnskap og revisjonsberetning
Revisjon av vedtekter og event. orientering om utkast til nytt
havnereglement dersom nye vedtekter blir vedtatt
Valg av formann for 1 år (leder dersom nye vedtekter blir vedtatt)
Valg av havnesjef for 2 år
Valg av kasserer for 2 år (økonomiansvarlig dersom nye vedt ekter blir vedtatt)
Valg av 1 styremedlem for 2 år
Valg av 2 varamedlemmer for 1 år
Valg av revisor for 1 år
Valg av 3 medlemmer til valgkomite for 1 år
Årsavgifter
Innkomne forslag

1.

Det var ingen bemerkninger til selve innkallingen av årsmøtet.
Innkallingen ble godkjent.

2.

Til møteleder ble valgt Leiv Egil Helle.

3.

Til å skrive under protokollen ble valgt Morten Torgersen og Jarle Johannessen.

4.

Styrets årsmelding ble gjennomgått av Leiv Egil Helle.
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TAU BÅTFORENING- ÅRSMELDING FOR 2011
Styret har hatt disse medlemmene:
Leder:
Leiv Egil Helle
Nestleder:
Jarle Helgøy
Sekretær:
Ståle Østerhus
Kasserer:
Gunnar Fatland
Havnesjef:
Per Nordbø
Styremedlem: Per Heng
Styremedlem: Morten Torgersen
Varamedlem: Arild Melberg
Varamedlem: Frode Thorsnes
Valgkomite: Svein Langvik, Bernt Magne Mæhle og Karl Jøssang
Revisor: Arvid Tjøstheim i Revisjon Ryfylke.
Tilsynsmenn for bryggene:
Brygge A og molokai nord: Henning Johannesen
Brygge B: Ola Gard
Brygge C: Tor Arne Tungland
Brygge D: Ottar Kleven
Brygge E: Sigurd Godø
Brygge F: Bjarne Mæland
Brygge G og molokai sør: Jarle Johannessen
Ytre molo: Paul Berland
Medlemstall og båtplasser:
Båtforeningen har 407 medlemmer og 337 båtplasser.
Aktivitet i 2011 ( mellom årsmøtet 2011 og årsmøtet 2012 ):
Styret har hatt 8 styremøter og behandlet 52 saker.
Vedtekter:
Forslag til en del endringer/fornyelser av vedtektene ble lagt fram for årsmøtet i 2011 men
fikk ikke de vedtektsfestede 2/3 flertall (27 stemmer for og 18 stemmer i mot forslaget).
Innkomne forslag fra medlemmene Odd Rune Malterud og Jarle Århaug ble vedtatt vedlagt
protokollen, og har i denne styreperioden blitt tatt med i det videre arbeid med revisjon av
vedtektene. Nevnte forslag er for en stor del nå innarbeidet i det forslaget som styret vil legge
frem for årsmøtet.
Forslag til reviderte vedtekter må legges ut før årsmøtet og må få minst 2/3 av de avgitte
stemmene i møtet for å bli vedtatt.
Havnereglementet er styrets ansvar, men dersom forslag til vedtekter får kvalifisert flertall, vil
det i årsmøtet også bli gitt en kort orientering om styrets utkast til reviderte havnereglement.
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Driftslederordningen:
Ordningen med innleid driftsleder gjennom Idsø Vaktmesterservice har nå fungert ut den
foreløpige avtaletiden frem til årsskiftet 2011/2012. Ingen av partene har sagt opp avtalen som
dermed løper videre også for året 2012 (forlenges automatisk med 1 år om gangen dersom
ingen av partene sier opp avtalen ).
Ordningen har etter styrets vurdering fungert godt, og drifts- og vedlikeholdsarbeidet har blitt
forbedret sammenlignet med den rene dugnadsmodellen som båtforeningen har basert dette
arbeidet på tidligere. Ordningen har også på en god måte bidratt til en smidig
avlastning/overgang fra Kristian Vervik sin oppofrende og fleksible kranførerrolle gjennom
mange år til en situasjon hvor hans tjenester ikke lenger kan forventes p.g.a. høy alder og
ønske om mer fritid i sommersesongen.
I henhold til årsmøtevedtaket om å innføre driftslederordningen, skal innleie kunne benyttes i
inntil 50 % av et normalårsverk. I 2011 har timeforbruket vært på 640 timer med en
årskostnad på ca. kr. 257.000 inklusive moms.
Driftslederordningen vurderes /evalueres fortløpende med sikte på å optimalisere tjenesten til
beste for medlemmene. Forbedringspotensialet er først og fremst avdekket i forhold til enkelte
formelle rutiner som kan bli bedre gjennom et nært samarbeid med Idsø Vaktmesterservice.
Økonomi:
Som vedlagte regnskap for 2011 viser, har båtforeningen fremdeles en sunn økonomi. Men
årsresultatet på kr. 297.000 er i minste laget tatt i betraktning behovet for å bygge opp
tilstrekkelig egenkapital til å dekke behovet i forbindelse med fornyelse av flytebrygger
og/eller andre større investeringer i fremtiden. Det er likevel positivt at årsresultatet er styrket
med ca. kr. 104.000 fra 2010.
Det er ellers verdt å merke seg at kontantstrømmen (som i praksis gir drifts- og
investeringsmuskler i båtforeningen) kan avvike mye fra driftsresultat utviklingen bl.a. på
grunn av ordningene med inngangsavgifter og nedskrivbare depositum for båtplasser.
Godkjent regnskap og revisjonsberetning vil bli lagt frem på årsmøtet.
Utførte og igangsatte prosjekter i perioden:
 Rekkverk på sørsiden av moloen er flyttet, men utfylling, asfaltering og oppmerking
av parkeringsplasser er foreløpig ikke gjennomført. Dette skyldes dels værforhold og
en del setningsproblemer forårsaket av pelingsarbeidet da kailinjen ble bygget. Det er
grunn til å anta at grunnforholdene etter hvert stabiliserer seg slik at arbeidet kan
fullføres i inneværende år.
 Overvåkingsanlegget er oppgradert med ett nytt kamera samt justert posisjon for et av
de eksisterende kameraene. Driftssikkerheten (oppetid) bl.a. knyttet til strømbrudd er
forbedret.
 Det er gjennomført dykking/kontroll av fortøyningsfester flytebryggene og skader er
utbedret. Behov for anoder på øvrige kaianlegg er kartlagt (unntatt båtnaustene som er
sameienes ansvar). Rutiner for slike kontroller/vedlikehold er utarbeidet og vedtatt.
 Styret har vært aktive i forhold til arealdisponeringen på sjø og land i Tau-vågen. Det
er fremmet klage på dispensasjonsvedtak om større kai-utvidelser ved mølla og
fremmet krav overfor kommunen om å få utarbeidet en helhetlig arealbruksplan for
området slik at interessekonfliktene mellom ulike aktører kan bli avklart på en ryddig
måte.
 Det er utarbeidet et revidert forslag til vedtekter og med forbehold et nytt
havnereglement dersom nye vedtekter blir vedtatt.
 Den gamle dieseltanken er fjernet/solgt.
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Det er igangsatt et arbeid med å identifisere det best egnede databaserte
forvaltningsprogrammet for båthavnforvaltning (Båtplasser, ventelister, medlemslister
m.m. )

Prosjekter foreløpig satt på vent:
 Oppgradering av hovedkran er satt på vent da det kan se ut som om kost/nytte ikke
står i rimelig forhold til hverandre. Utbedring av løfteevne og utvidelse kran-skrev vil
gi svært begrenset effekt i form av økt tilgjengelighet for større båter enn ved dagens
system (de båtene som i dag er for store/har for høy vekt, vil heller ikke kunne
betjenes av planlagt kranoppgradering).
 Da signaler om nye miljøkrav for båthavner (opphør av utslipp ved båtpuss) både kan
påvirke de fysiske anleggsløsningene og definitivt påføre båtforeningen ukjente
kostnader, har styret ikke prioritert nye løsninger for transport av båter fra nordre- til
søndre opplagsplass. Søndre opplagsplass kan likevel benyttes til vårpuss ved hjelp av
mobilkran.
 Bygging av betong/stenbrygge (bølgebryter) fra det nordaustre neset på Sagholmen er
ikke avklart, jfr. også båtforeningens krav om en helhetlig arealdisponeringsplan for
området.
Gjestehavnen:
Dårlig sommervær påvirket også antall gjestedøgn i båthavnen. Det ble registrert en nedgang
fra 497 gjestedøgn i 2010 til 435 i 2011.
Andre forhold:
Grunnet grove overtredelser av havnereglementet, har styret dessverre måtte tvangsslippe og
borttransportere en båt med leieplass for eiers regning. Videre har det av tilsvarende grunner
vært nødvendig å varsle suspensjon og tap av medlemskap og båtplasser til to av foreningens
medlemmer. Styret håper at dette er engangstilfeller som ikke varsler en ny trend i forhold til
respekten for foreningens vedtekter og reglement. Kontrollen med at det ikke etableres
foreksempel fiktive båteierforhold, bytting av båtplasser uten havnesjefens samtykke, ulovlig
fremleie av båtplasser m.v., vil bli prioritert i tiden fremover.
Planer for 2012:
 Fylling og asfaltering mot støpekant langs ny kai molo sør. Oppmaling
parkeringsplasser.
 Utbedring oppsmuldring betongkant mot naustrekker molo nord.
 Forbedre lyssetting for overvåkingsbehov.
 Beslutte/ta i bruk nytt forvaltningssystem båthavnforvaltning.
 Innkjøp og montering av anoder på kaikonstruksjoner.
 Arbeide videre med å få etablert bølgebryter/stenbrygge fra det nord-austre neset på
Sagholmen.
 Ta opp igjen kontakten med Orkla Eiendom vedrørende tillatelse til en begrenset
oppgradering/opparbeidelse av Sagholmen for friluftsformål i samarbeid med
velforeninger og event. andre interessenter i Tau-området.
 Generelt vedlikeholde båthavnen på et godt kvalitetsnivå.
Styret vil takke medlemmene for innsats og samarbeid i 2011 og ønsker alle en fin
båtsesong i 2012.
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Det var ingen merknader til årsmeldingen.

5.

Gjennomgang av regnskapet.

Gunnar Fatland gikk gjennom regnskapet og revisjonsberetningen for 2011. Det var ingen
kommentarer til regnskapet, og det ble godkjent av årsmøtet.
Revisortjenesten vil fortsette med avtalen som er inngått med Revisjon Ryfylke A/S.

6.

Forslag til nye vedtekter

Leiv Egil Helle presenterte styrets forslag til nye vedtekter.
Nausteiere, ved Harald Olsen, mente at § 13 i forslaget var i strid med de inngått avtalene
mellom foreningen og nausteierne. Etter en diskusjon i mellom styremedlem, valgte styret å
stryke fire setninger i § 13, og ordlyden i forslaget ble følgende:
§ 13. OMSETNING AV BÅTHUS
Båthus administreres etter egne avtaler mellom Tau Båtforening og nausteiere.
Etter denne endringen ble de nye vedtektene enstemmig vedtatt av årsmøtet.
De innkomne forslag fra Odd Rune Malterud og Jarle Århaug (se også pkt 15) er tillegg til de
nye vedtektene. Disse to innkomne forslag kom ikke innen for to ukers fristen før årsmøtet,
derfor valgte styret å legge disse ved protokoll til vurdering og behandling av det nye styret.
Leiv Egil Helle gikk deretter gjennom hovedpunktene i det nye havnereglementet.
De nye vedtektene og havnereglementet er følgende:
Vedtekter for Tau Båthavn
§ 1. NAVN
Foreningens navn er Tau Båtforening - med org. nr. 883 866 592, forening/lag/innretning,
besøksadresse Kvernvegen 56 B 4120 Tau, postadresse : postboks 37, 4124 Tau.
§ 2. FORMÅL
Tau Båtforening har til oppgave - gjennom anlegg og drift av båthavn og opptrekksplass, og
gjennom andre fellestiltak - å skaffe medlemmene hensiktsmessig, trygg og god båthavn, og
fremme et godt miljø for friluftsliv på sjøen.
§ 3. MEDLEMSKAP
Foreningen er åpen for alle. Også personer som ikke er eier av egen båt kan bli medlem av
foreningen. Ved innmeldelse skal medlemmet gjøres kjent med foreningens vedtekter,
instrukser og reglement. Det er medlemmets ansvar å sette seg inn i foreningens vedtekter,
instrukser og havnereglement. Medlemmene er ansvarlig for å melde adresseendringer,
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telefonnr. mm. til styret. Medlemmene kan gjøre sin innflytelse gjeldende i årsmøtet, eller ved
aktiv deltakelse i styre, utvalg eller miljøskapende aktiviteter i foreningen.
§ 4. MEDLEMSKONTINGENT
Foreningens medlemmer betaler kontingent og avgifter som fastsatt av årsmøtet.
Årskontingenten med avgifter og gebyrer følger kalenderåret, og må være betalt innen forfall.
Ved purring tilkommer purregebyr. Mislighold av de økonomiske forpliktelsene overfor
båtforeningen kan medføre tap av retten til medlemskap, båtplass og eventuell redskapsbod.
Manglende betaling av medlemskontingent for passivt medlemskap (medlemskap uten
båtplass) medfører sletting av medlemskapet uten ytterligere varsel etter èn purring.
§ 5. FORENINGENS ORGANER
Tau Båtforenings formelle organer er:
• Årsmøtet
• Styret
• Komiteer
§ 6. ÅRSMØTE
Foreningens høyeste myndighet er årsmøtet. For å ha stemmerett på et årsmøte må
vedkommende ha vært medlem i minst 3 – tre – måneder. Årsmøtet skal holdes innen 1.april.
Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel, ved annonse i lokalavisa og oppslag i båthavna.
Årsmeldingen legges ut i klubblokalet og på båtforeningens web side
(http://www.taubatforening.no) senest 1 uke før årsmøtet.
På årsmøtet skal følgende saker behandles:
• Godkjenning av innkalling
• Godkjenning av forretningsorden
• Valg av møteleder
• Valg av tellekorps, 2 personer
• Valg av protokollfører
• Valg av 2 personer som skal underskrive protokollen
• Styrets årsberetning
• Fremlegge regnskap med revisjonsberetning
• Fastsettelse av kontingent og avgifter
• Forslag fra styret
• Innkomne forslag
Valg av styre:
• Valg av leder for 1 år om gangen
• Valg av nestleder, sekretær, økonomiansvarlig, havnesjef og 2 styremedlemmer for 2 år om
gangen.
• Valg av 2 vararepresentanter for 1 år om gangen
Andre valg:
• Valg av valgkomité på 3 medlemmer for 1 år om gangen
• Valg av revisor for 1 år om gangen
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Forslag som et medlem ønsker å få behandlet på årsmøtet må være sendt skriftlig til styret
senest 7 – sju – dager før møtet holdes. Forslag om vedtektsendringer må være sendt styret
innen utgangen av januar.
Æresmedlemmer kan utnevnes på årsmøtet etter innstilling fra styret.
§ 7. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Ekstraordinært årsmøte kan kalles inn av styret eller hvis 1/5 av medlemmene forlanger det.
Innkalling til ekstraordinært årsmøte skjer med annonse i lokalavisa og ved oppslag i
båthavna, med minimum 7 dagers varsel.
§ 8. STYRETS OPPGAVER
Tau Båtforening ledes av et styre som har følgende sammensetning;
Leder, nestleder, sekretær, økonomiansvarlig, havnesjef, og to styremedlemmer.
I tillegg er det to vararepresentanter som har møterett. Varamedlemmer har stemmerett ved
eventuelt forfall blant de faste styremedlemmene.
• Styret er bindeleddet mellom årsmøtet og medlemmene.
• Styret ivaretar foreningens administrative og økonomiske interesser og representerer
foreningen utad.
• Styret besørger løpende forretninger og tar seg av den daglige drift.
• Styret forplikter foreningen med to underskrifter i felleskap, og lederen skal ha den ene.
• Styret kan opprette faste utvalg og komiteer som under styrets ansvar kan ivareta særskilte
arbeidsoppgaver. Slike utvalg og komiteer skal ha minst 3 medlemmer. Utvalg og komiteer
kan tildeles myndighet til å avgjøre enkeltsaker som har direkte tilknytning til deres
oppdrag.
• Styret utarbeider og iverksetter havnereglement for Tau Båtforening.
Styret er beslutningsdyktig når 4 av 7 medlemmer møter. Alle styresaker avgjøres med
alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbelstemme.
§ 9. REVISJON
Foreningens regnskap skal revideres av en revisor som velges av årsmøtet.
Revisor skal gjennomgå årsregnskapet og avgi uttalelse til årsmøtet om dette før regnskapet
blir godkjent.
§ 10. PLIKTER
Medlemmene plikter å rette seg etter vedtekter og havnereglement for Tau Båtforening.
Ethvert medlem plikter å motta valg. Medlem kan frasi seg gjenvalg i like lang periode som
det har stått i vervet. Medlemmer med båtplass i foreningen kan bli pålagt å delta i
dugnadsarbeid i rimelig grad. Styret kan fastsette en avgift pr. time for manglende fremmøte
etter innkalling til dugnad.
§ 11. ANSVAR
Ethvert medlem er personlig ansvarlig for sin båt, også når det gjelder fortøyning og
vinteropplag. Tau Båtforening er ikke ansvarlig for skade eller ulempe som er forårsaket av
andre personer eller båter. Heller ikke ved uværsskader, brann eller andre uforutsette forhold
som eventuelt måtte oppstå i havnene eller på opplagsplassene. All bruk av båtforeningens
utstyr skjer på eget ansvar med mindre skaden kan tilbakeføres til grov uaktsomhet fra
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båtforeningens side. Båter i båthavnen, faste og midlertidige, skal være ansvarsforsikret og
følge de instrukser som gjelder for dette.
§ 12. OVERFØRSEL AV RETTIGHETER OG PLIKTER
Leieretten til båtplass, strømuttak og redskapsboder kan overføres vederlagsfritt fra foreldre
til barn eller barnebarn. Det samme gjelder for festeretten til båthus. Ved dødsfall kan disse
rettighetene tilsvarende overføres til gjenlevende ektefelle/samboer. Andre overføringsforhold
skal godkjennes av styret.
Etter overføring skal mottaker betale gjeldende kontingent og årsavgifter, jfr. § 4, 1. ledd
ovenfor.
§ 13. OMSETNING AV BÅTHUS
Båthus administreres etter egne avtaler mellom Tau Båtforening og nausteiere.
§ 14. SUSPENSJON / EKSKLUSJON
Medlemmer som begår brudd på Tau Båtforenings vedtekter eller havnereglement eller som
vesentlig misligholder de økonomiske forpliktelser som er vedtatt av de styrende organer i
foreningen, eller gjør seg skyldig i mislighold av andre forhold som berører foreningens virke,
kan midlertidig suspenderes eller ekskluderes som medlem av Tau Båtforening.
Styret skal i saker som nevnt i 1. ledd, avhengig av hvor alvorlig saken er, gi advarsel om at
gjentakelser av de ureglementerte forholdene vil kunne medføre suspensjon eller eksklusjon.
Vedtak om suspensjon eller eksklusjon skal besluttes av styret og være skriftlig.
§15. ENDRING AV VEDTEKTER
Endringer i foreningens vedtekter må vedtas av årsmøtet med 2/3 flertall av de fremmøtte
medlemmene. Forslag til vedtektsendring må være nevnt i innkallingen for å kunne behandles
av årsmøtet. jfr.§ 6.
§16. OPPLØSNING
Forslag om å oppløse foreningen skal behandles på samme måte som for vedtektsendringer i §
15. For å bli gyldig må et vedtak om oppløsning ha fått 2/3 flertall av de møtende
medlemmene, og dette flertallet må representere minst halvparten av foreningens medlemmer.
Etter eventuell oppløsning av foreningen tilfaller foreningens eiendeler og rettigheter Strand
kommune, og forutsettes nyttet til fordel for småbåtinteresser i Tau-området etter nærmere
beslutning av de kommunale myndigheter.

Tau, 21.mars 2012
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Havnereglement for Tau Båtforening
§ 1. Båtplass – tildeling – flytting
Enhver innehaver av båtplass, båthus og eventuelt redskapsbod må være medlem av Tau
Båtforening. Enhver innehaver og leier har å motta den plass han blir tilvist. Havnesjefen har
til enhver tid rett til å omrokkere/justere de anviste plasser hvis det er forhold som taler for
det. Båtstørrelse og utnyttelse av båtplassen er her relevante grunner. Det er havnesjefen som
vurderer om slike forhold er til stede. Avgjørelsen kan ankes til styret.
Før bytte av båt som krever større båtplass må havnesjefen kontaktes for å vurdere eventuelle
muligheter for tildeling av større plass.
§ 2. Bruk av båtplass
Brygger, utliggere, fortøyningsbommer, redskapsboder og uttakspunkter for strøm er
båtforeningens eiendom og fornyes når styret mener det er nødvendig. Brukere av brygger,
utliggere og fortøyningsbommer må straks melde fra til havnesjefen dersom de merker feil på
utstyret. Styret kan dra inn brukstillatelsen med øyeblikkelig virkning dersom det oppdages
mislighold eller når pålegg gitt av båtforeningen/havnesjef ikke etterkommes.
§ 3. Salg av båt – rett til å beholde båtplass
Innehaver og leier av båtplass skal betale fastsatt avgift/leie for hele den tiden de har rett til
båtplass. Selger innehaveren sin båt, beholder han retten til båtplass i inntil to år såfremt
avgift blir betalt. Dersom særskilte grunner foreligger kan retten til båtplass, etter søknad til
styret, beholdes i ytterliggere ett år om gangen. Styret avgjør om særskilte grunner foreligger i
hvert enkelt tilfelle.
Innehavere av båtplass kan ikke overlate eller leie ut sin båtplass til andre, men plikter uten
unødig opphold å melde fra til havnesjef om at plassen er midlertidig ledig. Båtforeningen
v/havnesjef disponerer ledige båtplasser for utleie. Havnesjef må før slik utleie forvisse seg
med innehaver at plassen er ledig. Den som leier en slik plass, skal betale avgift etter vedtatte
satser. Den som ligger på leieplass, skal ha en ukes varsel om flytting. Leiere har for øvrig de
samme rettigheter og plikter som de med fast båtplass.
Medlemmer har fortrinnsrett til leie.
Med henvisning til vedtektenes § 11 om medlemmenes personlige ansvar for sin båt når det
gjelder fortøyning og vinteropplag, tillates det ikke å benytte båtplassen til en båt nr. 2 ved
lengre reisefravær i egen båt, jfr. også bestemmelsen om ledige båtplasser for utleie ovenfor.
§ 4. Ansiennitet – venteliste
På venteliste for båtplass plasseres medlemmene etter ansiennitet. Ansienniteten skal regnes
fra den dagen innmeldingsavgift er betalt. Passive medlemmer må betale innmeldingsavgift
for å bli registrert på ventelisten.
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Båteiere som ønsker redskapsbod eller båthus må melde dette skriftlig til havnesjef, og de blir
plassert på venteliste i den rekkefølgen de har meldt fra.
§ 5. Fortøyning – båtstørrelse
Båten må fortøyes forsvarlig, og båter som ikke ligger i utliggere skal fendre tilstrekkelig på
begge sider, slik at det ikke oppstår skade på sidebåten. Alle fortøyninger skal ha elastisk
element. All fortøyning til utliggere behandlet med Combi Coat skal skje ved tauverk (ingen
bruk av sjakler). Baugspyd eller badeplattform etc. skal ikke gå inn over brygge/kai.
Havnesjefen kan gi pålegg om utbedring eller utskifting av fortøyninger som er dårlige. Det
må ikke forekomme flytende tauverk som kan være sjenerende for andre båter. Det kan ikke
påregnes å legge båter i flytebrygger der båtens lengde er større enn utliggerens lengde x 1,25.
Havnesjefen har myndighet til å vurdere hvilke båter som trygt kan fortøyes ved
flytebryggene.
§ 6. Slipping – (vårpuss)
Medlem som ønsker å ta båten på land for oppussing – reparasjon, meddeler dette til
havnesjefen, som setter opp en liste/oversikt over tidspunktet for slipping.
Det betales en avgift for slippingen, opp og ut, som er fastsatt av årsmøtet.
I satsen regnes det tre - 3 - arbeidsdager med ”godvær” på land. Etter dette betales en
dagsats for de overskytende dager på land.
§ 7. Vinteropplag
Tilbud om vinteropplag skal annonseres med oppslag i båthavna og på Tau Båtforenings
hjemmeside. Medlem som ønsker vinteropplag må melde dette til havnesjefen fra og med 1.
september eller første hverdag etter denne dato dersom 1. september faller på en lørdag eller
søndag. Ledige plasser tildeles etter registreringsrekkefølge.
Foreningens medlemmer har fortrinnsrett til opplag.
Satser for vinteropplag fastsettes av årsmøtet.
Vinteropplag regnes fra 15. oktober til 1. mai, etter den tid betales dagsats, samme som
slipping utover tre dager. (jfr. § 6)
Båteier må ta den plass som blir anvist.
Båteier som ønsker tidlig utsetting, må melde dette før bortsetting. Det vil så langt som mulig
bli tatt hensyn til dette ved opplagsplassering.
Hver mann plikter å rydde på/ved sin plass. Den som betjener kran skal påse at dette er gjort
før båten sjøsettes.
Tau Båtforening har intet ansvar for henlagt opplagsmateriell og kan fjerne dette.
Anvisninger fra havnesjefen skal følges. Tvistespørsmål kan bringes inn for foreningens
styre som avgjørende instans.
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§ 8. Lagring av utstyr
Det er ikke tillatt å benytte brygger, kaier eller områder som Tau Båtforening disponerer til
opplag for joller eller annet utstyr, uten havnesjefens godkjennelse.
§ 9. Strøm
Abonnement på strøm er mulig via separate strømmålere med uttak plassert på brygge eller
molo. Båteier må selv koste uttak med måler. Prisen pr. kilowatt blir beregnet ut fra den totale
gjennomsnittlige pris over tid som foreningen blir belastet med.
Strømuttak til håndverktøy og lading av batterier (maks 3 døgn pr. mnd.) er gratis.
Det må bare brukes godkjent kabeltype. Ikke godkjente kabler vil bli koblet fra.
§ 10. En båt
Det er ikke anledning til å registrere flere båtplasser på samme person (navn), og på en
båtplass kan der kun ligge en båt. Unntatt herfra er plass til slepejoller som er registrert på
samme eier som hovedbåten, og som ligger på samme båtplass.
§ 11. Ryddighet
Tilgrising av havn og andre båter må ikke forekomme.
Med tilgrising menes: Utvendig skraping og annet arbeid som medfører at rester faller i
vannet, tvist, fiskeslo, utpumping av oljeholdig vann og septik etc.
§ 12. Oppførsel
Båteier og alle som ferdes i båthavna skal oppføre seg sømmelig og ordentlig, og rette seg
etter havnesjefens påbud og det til enhver tid gjeldende reglement. Det er ikke tillatt å
misbruke alkohol i båthavnen. Brudd på bestemmelser som er anført i vedtekter, og
havnereglement vil kunne medføre nektelse av båt og bryggeplass i båtforeningens båthavn.
Båten kan fjernes på eierens egen risiko og regning.
§ 13. Depositum – avskrivning
Ved tildeling betales depositum for båtplass, strømuttak og eventuelt redskapsbod i henhold
til enhver tids gjeldende satser fastsatt av årsmøtet. Det foretas avskriving av innbetalt
innskudd/depositum med 10 % pr. kalenderår. Ved opphør av båtplass og strømuttak
tilbakebetales nedskrevet verdi av depositumet. Førstehåndsleietakere av redskapsbodene skal
beholde sitt depositum (i løpende kroner) uavkortet i hele sin leietid. Depositum for
redskapsboder blir derfor inntil videre ikke nedskrevet.
Retten til redskapsbod bortfaller ved opphør av båtplass. Dersom bruker har påført skade
utover normal slitasje, på brygge, redskapsbod, utligger/fortøyningsbom eller strømuttak,
trekkes dette fra ved oppgjøret.

Styret
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VALG
Innstilling fra valgkomiteen til styreposisjoner på valg:
 Leder: Morten Torgersen (ny)
 Nestleder: Jarle Helgøy (ikke på valg)
 Sekretær: Terje Haugvaldstad (ny, avløser Ståle
Østerhus, valg for ett år)
 Økonomiansvarlig: Ståle Østerhus (nå sekretær, valg
for to år)
 Styremedlem: Jarle Johannesen (ny)
 Styremedlem: Per Heng (ikke på valg)
 Styremedlem: Jan Ove Bjørheim (ny)
 Varamann: Helge Kleven (ny)
 Varamann: Frode Thorsnes (gj. v.)
 Revisor: Revisjon Ryfylke AS
7.

Valg av leder
Morten A. Torgersen ble enstemmig valgt til ny leder for 1 år.

8.

Valg av 1 styremedlem
Jarle Johannessen ble enstemmig valgt til styremedlem for 2 år. (Havnesjef)

9.

Valg av økonomiansvarlig
Ståle Østerhus ble enstemmig valgt til ny økonomiansvarlig for 2 år.

9.1.

Valg av sekretær
Terje Haugvaldstad ble enstemmig valgt til ny sekretær for 1 år.

10.

Valg av 1 styremedlem
Jan Ove Bjørheim ble enstemmig valgt til nytt styremedlem for 2 år.

11.

Valg av 2 varamenn
Frode Thorsnes og Helge Kleven ble enstemmig valgt til nye varamenn for 1 år.

12.

Valg av revisor
Revisjon Ryfylke AS ble enstemmig valgt til revisor for 1 år.

13.

Valg av 3 medlemmer til valgkomite
Svein Langvik, Karl Jøssang og Leiv Egil Helle ble enstemmig valgt for 1 år.
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14.

Årsavgifter
Årsmøtet var enstemmige i at årsavgiftene opprettholdes på dagens nivå:
Medlemskontingent
Meterpris brygge
Vinteropplag
Leie av redskapsbod

15.

kr 300,kr 500,kr 800,kr 500,-

Innkomne forslag
Innkomne forslag fra Odd Rune Malterud og Jarle Århaug er tilføyelser til de nye
vedtektene. Disse to forslag ble innlevert for sent, dermed ble de ikke behandlet av
årsmøtet, men blir vedlagt denne protokoll.
Styret mottok flere forslag om å gjeninnføre dugnadsarbeid i havnen. Dugnadsarbeid
er allerede regulert i vedtektenes paragraf 10, og dermed ble ikke disse forslagene
behandlet av årsmøtet.
Benkeforslag fra Kristian Vervik angående tiltak for å øke antallet gjesteplasser. Han
ber styret vurdere en ordning for å få en bedre oversikt over ledige båtplasser om
sommeren.

Se egne vedlegg til protokoll.

Møtet ble hevet kl.21.20

Ståle Østerhus (referent)

Morten A. Torgersen
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Jarle Johannessen

