”PLUGGEN”
Årsmøte 10.02.2011
Sjømannsforeningens lokaler, Storgt. 55, kl 19:00

Referat
Frammøte: 18 medlemmer
Sak 1
Dagsorden godkjennes, valg av ordstyrer og referent
Vedtak: Dagsorden godkjennes. Johnny Kristoffersen velges som møteleder, Hugo Rode Berntsen
som referent.

Sak 2
Referatet fra siste årsmøte, 2010
Referatet ble lest opp av leder.
Vedtak: Referatet fra 2010 godkjennes

Sak 3
Årsberetning
Årsberetningen for styrets arbeid ble opplest av leder og årsberetningen for havnekomiteens arbeid
ble opplest av havnesjef.
Vedtak: Årsberetningen for 2010 tas til orientering.

Sak 4
Regnskap
Regnskapet for 2010 ble presentert og forklart av kasserer.
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Vedtak: Regnskapet for 2010 tas til orientering.

Sak 5
Fastsettelse av årskontingent, båtplassavgift, gebyr for uteblivelse fra vakt og dugnad, samt
godtgjørelse til tillitsmenn
Vedtak: Det gjøres ingen endringer i årskontingent, båtplassavgift, gebyr for uteblivelse fra vakt og
dugnad, samt godtgjørelse til tillitsmenn i 2011. Satsene fra 2010 videreføres.

Sak 6
Budsjett
Budsjettet for 2011 ble lagt fram av kasserer.
Posten under Inntekter - vaktgebyr - endres til ekstraordinære inntekter.
Vedtak: Det framlagte budsjettet for 2011 vedtas.

Sak 7
Innkomne forslag
Det var fremmet fem forslag innen fristen ved utgangen av desember måned. Årsmøtet åpnet for at
det ble fremmet et tilleggsforslag på årsmøtet vedrørende vaktreglementet, forslag 6.
Årsmøtet uttrykte ønske om at forslag kan fremmes på e-postadressen til Pluggen, jfr hjemmesiden:
post@pluggenhavn.no
1.

Pluggen innmeldes i Oslofjorden Båteierunion og foreningen betaler kontingenten.
Vedtak: Pluggen meldes inn i Oslofjordens Båteierunion.
2.

Pluggens medlemmer må være minimum 18 år. Dette for å sikre at vaktene ikke er
mindreårige. Det kreves også at vakter er over 18 år.
Endring/ tillegg i § 6 i Pluggens lover
Vedtak: Pluggens medlemmer må være minimum 18 år.
Endring/tillegg i Pluggens vaktreglement
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Vedtak: Vakter må være minimum 18 år.
3.

Utenforstående som påtar seg å gå vakt skal godkjennes av styret, før oppslag henges opp.
Endring/tillegg i vakt- og havnereglement
Vedtak: Oppslag i Pluggen med tilbud om å gå vakt skal godkjennes av styret.
4.

Det åpnes for å ha båter inntil 32 fot i egnede båser hvis forholdene tillater det. Dette gjelder
eksisterende medlemmer. Medlemmet sender søknad til styret, som behandler dette
fortløpende.
Endring/tillegg havnereglement
Vedtak: Det åpnes for å ha båter inntil 32 fot i egnete båser, hvis forholdene tillater det. Dette
gjelder kun eksisterende medlemmer. Søknad sendes styret og behandles fortløpende.
5.

Det åpnes for å benytte seg av inkassoselskap for inndrivelse av utestående fordringer, hvis
nødvendig.
Tillegg til eksisterende tekst i § 9 Kontingentbetaling
Vedtak: Om nødvendig kan ubetalt kontingent gå til inkasso.
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Forslag til endring/tillegg i vaktreglement
Vedtak: Vakt som møter opp uten partner, oppfordres til å bli sittende på vakt til kl 24:00 og
snarest mulig ta kontakt med vakt som ikke har møtt fram.

Sak 8
Valg
Det var kun fire personer som skulle velges av årsmøtet.
Vedtak: Frode Hansen gjenvelges som havnesjef. Arvid Mathisen og Tommy Lindholm gjenvelges til
Havnekomiteen. Inger Melbye velges som nytt styremedlem.
Det ble servert kaffe under møtet.
Leder takket for godt frammøte og ønsket vel hjem.
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Horten, 11.02.2011
HRB
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