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2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Godkjenning av medlemmenes stemmerett/fullmakt
4. Valg av dirigent og referent
5. Årsberetningen
6. Revidert regnskap for siste kalenderår
7. Fastsettelse av kontingent
8. Fastsettelse av slippsatser
9. Fastsettelse av lekterleie
10. Fastsettelse av leie av klubbhus
11. Fastsettelse av lagerleie (båtlagring)
12. Fastsettelse av korttids leie av verksted for rep. av båt
13. Innmeldte ekstrasaker
14. Styrets forslag til nytt budsjett
15. Valg
16. Evt.
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STYRE OG UNDERKOMITEER/VERV 2010.
Formann:
Pål-A. Degerud
Styremedlemmer: Gunnar Fossland, Oddmund Rosland, Carl B. Carlsen,
Dag Buch, Tom Johnny Karoliussen, Sten Syvertsen,
Geir Antonsen
Vara medlemmer: Henriette Skjæveland, Arne Reidar Meberg
Revisor:
Vidar Torsøe
Økonomiansvarlig: Alf Erik Martinsen
Eskadreleder:
Oddmund Rosland
Parksjefer:
Helge Olsen, Jonny Omland
Dokkmastere:
Hans Erling Syvertsen, Oddmund Rossland, Sten Syvertsen,
Roger Lammenes, Gunnar Ludviksen (vara)
Utleie av klubbhus:Hermod Andreassen
Valgkomité:
Mangor Johannessen, Bernt Erik Spinnangr
Festkomité:
Dag Buch, Gunnar Fossland, Henriette Skjæveland, Birgitte B.
Gabrielsen, Rune Stenberg, Stein Erik Pedersen, Edvard
Lundegaard.
Verkstedansvarlig: Oddmund Rosland
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ÅRSBERETNING FRA STYRET – 2010:
Styret har hatt 4 styremøter i løpet av året. Økonomien i FMF er
fremdeles god og styret har valgt å videreføre den høye sosiale
profilen. Vi har også gjort noen grep for ansiktsløftning på
klubbhuset.
Det har vært avholdt snekkerace, kaperspill & skalldyraften på
klubbhuset. Fiskekonkurransen i august utgikk pga dårlig vær.
Engasjementet og viljen til å være med på tilstelninger har vært bra,
men vi sliter med veldig få aktive medlemmer.
FMF på nett har i 2010 hatt besøkstall omtrent som foregående år, og
vi ser at nettsiden ikke blir så godt oppdatert som styret ønsker.
Nettsiden blir et viktig satsingsområder fremover, og vi vil forsøke å
hente inn flere sponsorer, samt kommunisere med medlemmene via
internett.
Kommentar: Vi ønsker å øke fokuset på å få nye medlemmer. Utbedre
nettsiden. Stand på mat-og båtmessa.
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Prestøy:
Parksjefene holdt øya helt i begynnelsen av sesongen 2010, men
Skjærgårdsparken tok over allerede i mai.
Tiltakene som skal gjøres av Skjærgårdsparken er påbegynt (medio
januar), og det er lovet at alt skal stå ferdig i løpet av april, dvs at de
eksisterende bryggene blir satt i stand, det lages ny brygge på
nordsiden av øya, hovedbryggen blir forlenget med steinbrygge på
sørvestsiden (mulig noe forsinket), moringer blir lagt ut, og det blir en
”grue” på festplassen.
Det bygges et handicaptilpasset toalett nede ved hovedbrygga, og vi
har forhåpninger om at den gamle kjeglebanen blir satt i stand (ref.
Sten Otto Tjørve).

er Båtfolkets bank…………

er Båtfolkets bank…………

Slipp:
Slippen har gått rimelig greit. Det er registrert 67 slippsettinger i 2011 og dette er en
nedgang fra 73 i 2010.
Dette skyldes i hovedsak det dårlige været, samt det faktum at båtene blir større og
større, og at slipp’en har begrensninger.

Klubbhus:
Pågangen er meget stor for å få leie klubbhuset, og huset fungerer greit. Vi står i en
konkurransesituasjon, bl.a. med en nyoppusset Baches Bu, og styret fikk
tilbakemeldinger på at klubbhuset var slitt og umoderne. Det er derfor malt
innvendig i 2010. Dette var en stor jobb, som enkelte steder krevde 7 strøk.
Det er satt inn tre takvinduer for maks utsyn til innseilinga. Det hvite samt alt det
røde utvendig som ikke ble malt i 2009 (vannbord, vinduskarmer, rekkverk) er også
malt i 2010. Klubbhuset har fått et ordentlig ansiktsløft. Det er kjøpt inn snøfreser
og ny varmepumpe i verkstedet (dette er fakturert i 2011), og det er dermed lagt inn
i budsjettet for 2011.
Det har i vinter vært problemer med at vannet fryser, så det bør i 2011 legges
varmekabler i rørene fra pumpehuset og inn til huset. Styret foreslår også at det bør
legges nytt gulv, kjøpes inn gardiner og støyskjermes for å bedre akustikken.
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Kommentarer fra årsmøtet:

Samarbeid med Farsund Seilforening
Styret har uttrykt skepsis til FSFs overholding av avtalen med FMF, som innebærer at de skal ta
plenklipping og enkelt vedlikehold. Det er lovet at dette blir ordnet for sesongen 2011. Hvis
dette ikke følges opp, vil vi revurdere samarbeidet.
Kommentar: Veldig gode tilbakemeldinger på oppussingen som er gjort.

Lekter:
Øke fokuset på utleie av lekteren. Skilt på lekteren med telefonnummer. Forslag om at
profesjonelle brukere må betale en høyere pris. Styret forhandler eventuelle avtaler.
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St. Hans:
St. Hans feiringen ble flyttet til fredag 25. juni, og båtkortesjen ble
gjennomført med bra oppslutning av båter.
Arrangementer på Prestøy ble en suksess, og St. Hans feiringen blir i
2011 gjennomført fredag 24. juni etter samme modell.
En takk til Lista Trekkspillklubb som spilte på Prestøy og til Arnfinn
Nilsen som stilte opp med båt i kortesjen!

Mat- & båtmessa
FMF serverte fiskesuppe på Adella, hadde vinsmaking i teltet på torget,
quiz i matteltet og kjørte bananbåtkonkurranse under dette
arrangementet. Flott profilering for klubben, og viktige bidrag for
messa.
Økonomisk ble messa ingen suksess, så vi gjør om på dette i 2011.
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Fiskesuppe…
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Snekkerace:
Det ble for tredje gang i FMF’s historie holdt snekkerace.
14 båter deltok i 2010, og racet samlet flere hundre tilskuere på torvet.
Premieringen var delt i 3 kategorier: 1. raskeste båt (vandrepokal), 2. peneste
snekke, 3. beste innslag under racet. Det var også en egen premie for raskeste
dieselsnekke, samt en ”åpen klasse”.
Vinnerne ble:
Raskeste båt og pokal vinner:
Frua Dårriz (Dag & gjengen).
Peneste båt:
Jonathan (Kjell A.).
Beste innslag:
Pernille af Farsund (H.M.E.).
Raskeste diesel-snekke:
Donna (Asbjørn Skøien).
Åpen klasse:
Kjell Cato Jensen
FMF oppfordrer alle som har trebåter i å delta i dette flotte arrangement.
En stor takk til Sport1, Bring, Bjørn Øslebø AS, Marin Elektro og andre
bidragsytere for premiene samt dykkerklubben for hjelpen!
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Fiskekonkurranse:
Denne ble avlyst på grunn av sterk kuling og regn. 2 deltakere møtte opp
(vinnerne fra 2009), men det var full forståelse for avlysningen.
Premiene var sponset av Bjørn Øslebø AS, og er tatt vare på av
formannen for utdeling på fiskekonkurransen 2011. En stor takk til
giverne!

Foredrag Farsund Sjømannsforening:
28. oktober holdt Dag og Pål foredrag om FMF på medlemsmøte i
Farsund Sjømannsforening. Det ble forespeilet 15-20 fremmøtte, men det
kom over 40. Det var stor interesse for FMFs arbeid, og mange spørsmål.
Tilbakemeldingene gikk på at klubbens lange, gode historie og de gode
tradisjonene holdes i hevd.
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Brygger:
Skjærgårdstjenesten overtok fra mai ansvaret for søppeltømming og
ettersyn av bryggene i skjærgården (også Prestøy), og FMF stilte med en
medhjelper i perioden slutten av juli og begynnelsen av august (3 uker).
Dette ga og vil gi en inntekt for FMF på ca kr 10 000,- per år.
Styret holder dialogen med Skjærgårdsparken for å hente dugnadsmidler,
og vi er blitt forespeilet 2 større dugnader på Færøy, i forbindelse med at
det skal ryddes skog. Et eiendomssalg forsinker en avklaring.
FMF har søkt om å drifte 2 flytebrygger i Farsund Havn (korttidsligge for
småbåter), fordi dette ville gi klubben en viktig årlig inntekt. Saken skal
opp i Havnestyret (formannsskapet) 22.02.2011, og havnefogden har gitt
negativ innstilling.
Vi har derfor tatt dette ut av det opprinnelige budsjett, og beklager at
kommunen ikke vil gi båtfolket dette tilbudet.
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Generalsponsoravtale:
FMFs generalsponsoravtale med Sparebank1 SR Bank løper i 2 år til.
Avtalen er god for klubben. Styret oppfordrer medlemmene til å ta en
uforpliktende prat med banken på Gåsholmen.
Styret ser frem til et godt samarbeid, og jo mer SR Bank får ut av denne
avtalen, jo enklere blir den å reforhandle.
Kommentar: Styret oppfordrer alle medlemmene til å ta en prat med SRbank. FMF får en godtgjørelse for hver 25 medlemmer som er innom
banken.
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KONTINGENTER & SATSER:
Fastsettelse av kontingent
- styrets forslag: uendret, kr 225,- (fam.) Vedtatt
Fastsettelse av slippsatser
- styrets forslag: uendret, kr 800,- (ikke medl.), kr 400,- (medl.) Vedtatt
Fastsettelse av lekterleie
- styrets forslag: uendret , kr 400,- per dag. Vedtatt
Fastsettelse av leie av klubbhus
- styrets forslag: leie for medl.
kr 2400,- Vedtatt
leie for ikke medl. kr 2850,- Vedtatt
Fastsettelse av lagerleie (båtlagring inne)
- styrets forslag: uendret. Vedtatt
Fastsettelse av korttids leie av verksted for rep. av båt
- styrets forslag: uendret. Vedtatt
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Innmeldte ekstrasaker:
I forlengelsen av samarbeidet mellom FMF og Farsund Seilforening
- samle maritim aktivitet på Naudodden
- 30 meter flytebrygge på odden utenfor klubbhuset
- Dag orienterer
Styrets innstilling:
- pga at brygga vil gi en vesentlig smulere havn, og at det da blir mye enklere
for medlemmene å gå inn for å utføre småreparasjoner og annet, innstiller styret på
å får for prosjektet, forutsatt at:
- bryggen blir tilgjengelig for båtfolket
- det lages egne regler for bruk av FMFs bryggeanlegg
- det utformes en avtale mellom FMF og FSF som ivaretar begge klubbers
medlemmers interesser, f.eks. at bryggeanlegget
kun skal benyttes til korttidsligge, og at anlegget skal kunne brukes av FMF
og FSF v/arr.
- FSF vil bruke bryggen i vår – og høstmånedene til jolleseiling én dag per
uke, samt 1 time per uke i.f.m. onsdagsregatta.
- resten av året vil bryggene i realiteten være til disp. for FMFs medl.
- bryggen vil bli tilrettelagt med vann og strøm, for å gjøre den så anvendelig som mulig
for våre medlemmer
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Innmeldte ekstrasaker II:
Årsberetning og referat fra årsmøtet legges ut på FMFs hjemmeside, og sendes ikke ut med giro for
medlemskontingent.
Giroene får følgende påskrift:
”hvis du ønsker å få årsmelding og referat fra årsmøtet tilsendt pr post, vennligst ta
kontakt med Pål-A. Degerud, tlf.: 416 53 494, e-post: pal@farsundresort.no”
Forslag: styret får mandat av generalforsamlingen til å gjennomføre endringen, og statuttendringen
vedtas på generalforsamlingen 2012.

Innmeldte ekstrasaker III:
Det installeres trådløst nettverk på klubbhuset, slik at vi øker attraksjonsverdien ved utleie.
Dette nettverket låses med kode, som sendes ut til FMFs medlemmer sammen med
medlemskontingenten. Dette vil gjøre klubbhuset mer attraktivt å leie, og vil være en fin
guest for medlemmer som kommer til Naudodden sjøveien.
Forslag: styret får mandat til å hente inn 3 tilbud på dette, i den hensikt å velge den beste
løsningen.
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Kommentarer til budsjett 2011:
Inntekter: Flere synes anslaget på antall medlemmer er for defensivt, at man bør fokusere mer
på å skaffe flere medlemmer. Forbedre nettsiden, slik at den blir mer attraktiv å bruke, lettere å
melde seg inn. Vi skal ha en kontaktperson for innmelding av nye medlemmer; Henriette
Skjæveland. Det ble også foreslått at vi sender en blank giro ved utsendelse av årskontigent, så
kan medlemmene gi den videre.
Grasrotandelen; skal vi jobbe videre med den?
Flere kommenterte at de syns pengene FMF fikk for Prestøy er blitt brukt på en veldig fornuftig
måte, dvs oppussing av lokalene, samt brygge/molo.
Utgifter: Ingen kommentarer.
Resultat: Det er budsjettert negativt resultat. Det er lagt inn ett forslag på at vi legger inn
bryggeinvesteringen over 6 år istedenfor alt i 2011, når det gjelder byggingen av moloen. Da vil
resultatet for 2011 bli positivt. Dette er endret.
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VALG!
Valgkomiteens forslag 2011
Funksjon

Navn

Ansvarsområde

Kommentar

Formann/ styreleder

Pål A Degerud

Alle

Et år igjen

Styremedlem

Knut Martin Ytterdahl

Fest & aktivitet

På valg

Styremedlem

Gunnar Fossland

Fest & aktivitet

Et år igjen

Styremedlem

Roy Helge Hansen

Klubbhus

På valg

Styremedlem

Sten Syvertsen

Prestøy & Skjærgård

Et år igjen

Styremedlem

Carl B. Carlsen

Klubbhus

Et år igjen

Styremedlem

Tom Johnny Karoliussen

Web/Fest & aktivitet

Et år igjen

Styremedlem

Oddmund Rosland

Slipp og verksted

På valg

Varamedlem

Arne Reidar Meberg

Klubbhus

Et år igjen

Varamedlem

Henriette M. Skjæveland

Web/Fest & aktivitet

Et år igjen
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Klubbhus

Funksjon

Kommentar

Roy Helge Hansen

Styrets representant

På valg

Arne Reidar Meberg

Vara for styrets rep.

Et år igjen

Kjell Lundegaard

Medlem komité

På valg

Kjell Cato Jensen

Medlem komité

På valg

Prestøy & Skjærgård

Funksjon

Kommentar

Slipp, lekter og verksted

Funksjon

Kommentar

Oddmund Rosland

Styrerepresentant

På valg

Gunnar Ludvigsen

Reserve slipp/ verksted

Ett år av gangen

Hans E. Syvertsen

Verksted & Slipp

På valg

Sten Syvertsen

Verksted & Slipp

På valg

Roger Lammenes

Verksted & Slipp

På valg
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Fest & aktivitet

Funksjon

Kommentar

Henriette M. Skjæveland

Styrets representant

Et år igjen

Gunnar Fossland

Styrets representant

Et år igjen.

Knut Martin Ytterdahl

Medlem komité

På valg

Dag Buch

Medlem komité

Et år igjen

Edvard Lundegaard

Medlem komité

På valg

Geir Tønnessen

Medlem komité

På valg

Tom Jonny Karoiliussen

Styrets representant

Et år igjen

WEB-MASTER

Funksjon

Kommentar

Erik Stølen

Sjef for oppdatering av FMF WEB

Et år igjen

Kjell Ivar Østtorp

Support

Et år igjen

Revisor

Funksjon

Kommentar

Vidar Torsøe

Revisor

På valg

Økonomi

Funksjon

Kommentar

Alf Erik Martinsen

Ansvarilg

Vi kjøper regnskapstjenesten

Valgkomitè

Funksjon

kommentar

Bernt Erik Spinnangr

Medlem komitè

Et år igjen

Helge Hals

Medlem komitè

På valg
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