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Generalforsamling 26. april 2021. 

                           (Generalforsamling for 2020 utgikk pga av coronasituasjonen) 

Sted: Bølgen Kulturhus 

Tore Ødegaard åpner møtet kl. 19:00. Han ønsker de fremmøtte velkommen. 

Det var 29 medlemmer som stilte på møtet. Herav 3 som fullmakt. 

- Valg av møteleder. Forslag, Tore Ødegaard.     Valgt. 

- Valg av referent. Forslag, sekretær Finn E. Hansen.   Valgt. 

- Valg av to medlemmer til underskrift av referatet: 

Forslag: Per Ingebretsen og Ulrik Plessner    Valgt. 

 

- Innkallingen. Ingen kommentarer.      Godkjent. 

- Dagsorden         Godkjent 

- Årsberetningen. Ingen kommentarer.    Godkjent. 

- Regnskap og driftsresultat: Det var forskjell på hva som står i 

heftet og hva som ble visst på overhead, formann beklaget  

dette og sa det var en skrivefeil fra hans side.   Godkjent 

- Balansen 2020.       Godkjent. 

- Budsjett 2021. Det ble kommentert at det er lagt inne en 

utgiftspost på ny søppelcontainer, men disse pengene er  

allerede brukt, og det er da ikke riktig å ta det med på 

budsjettet for 2021. Styret ble kritisert for måten dette var  

gjort på. Styret tar kritikken til etterretning.    Godkjent 

Styrehonorarer. Styrets forslag ikke endring.   Godkjent. 

- Økning av havneavgiften med kr:50,-/breddemeter. 

15 for,14 stemmer imot.      Godkjent. 

-  Felling av det store bjørketreet utenfor bua ,14 for og 15 imot.  

- Styret ønsker å selge en båtplass hvor eier ikke har gått vakter, 

og heller ikke betaler vaktgebyr, dette tross gjentatte purringer 

og advarsler. Enstemmig vedtatt.     Godkjent. 

 

- Forslag fra medlemmene: 

Forslag fra Tor Sverre om å erstatte dagens vaktordning med videoovervåking. Det 

ble argumentert for og imot også med alternative  løsninger. Det kom også forslag 

fra Aage Hansen Wiik privat  om å kutte vaktordningen i hele juli, samt to uker i 
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september. På denne måten vil alle få kun en vakt. Styrets forslag var å beholde 

dagens vaktordning. Dette ble vedtatt med 18 mot 11 stemmer. 

Forslag forkastet 

 

- Valg: 

- Styret ble enstemmig valgt inn for en ny periode og er som følger: 

Leder:              Tore Ødegaard.  

Sekretær:     Finn Egil Hansen.  

Kasserer:     Rolf Geir Hillestad     

Havnesjef 1     Bjørn Andersen 

Havnesjef 2:     Aage Hansen Wiik.      

HMS ansvarlig:   Tryggve Karlsen.  

 

- Valg av Valgkomiteen: 

Forslag: Anders Aas     Ny 

  Bjørnar Schumacher.    Gjenvalg 

  Geir Mikkelsen    Gjenvalg. 

 

Møtet hevet kl. 19:15 

------------------------ ---------------------- 

    Referent: sekretær Finn E.Hansen 

Underskrift av protokollen:  

-------------------------------------------------  ---------------------------------------------- 

Ulrik Plessner   (sign)                    Per Ingebretsen (sign) 

 

Vi må oppdatere vårt medlemsregister med medlemmenes mail adresser for 

lettere å sende ut info i fremtiden. Send derfor en mail til post@feh.no med 

båtplassnr, navn, adresse, tlfnr og epost adresse. Skriv »medlemsregister» i 

emnefeltet. 

mailto:flatstrand@gmail.com
http://www.facebook.com/flatstrand
mailto:post@feh.no

