Generalforsamling
18.03.2017

Båtfolkets bank…………

REFERAT ÅRSMØTE 2016:
Generalforsamlingen åpnes
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Godkjenning av medlemmenes stemmerett/fullmakt – 15 stemmeberettigede til stede
Valg av dirigent: Gunnar Fossland og referent: Ellen Ludviksen
Årsberetningen – ble lest opp av Pål-A. Degerud, og godkjent med korrigeringer
Revidert regnskap for siste kalenderår – gjennomgått av P.A.D., årsmøtet ba om at inntekter (mva. komp.) ca 44000,- og utgifter
(kont.) ca 45000,- for medlemskap KNBF synliggjøres – godkjent/vedtatt
Fastsettelse av kontingent – økning til kr 290,-/fam. – godkjent/vedtatt
Fastsettelse av slippsatser – ingen endring – godkjent/vedtatt
Fastsettelse av lekterleie – ingen endring – godkjent/vedtatt
Fastsettelse av leie av klubbhus – økning medl. til 2750,-/ikke medl. 3250,- - vedtatt
- styret vedtar leiesatser ved spesielle henvendelser
Innmeldte saker
- St. Hans arrangementet flyttes til selve dagen (23.06.) – vedtatt
- utbygging klubbhuset – vedtatt med kostnadsramme kr 650 000,- styret fikk fullmakt til å bestemme hvor stor del av arbeidet som skal settes
ut – vedtatt
- KNBF – kollektiv innmelding av FMF uten belastning på medlemmene (som får fordelene ved
forsikring, besiktigelsesordning) – noen endringer i oppsatt forslag til vedtektsendringer – styret gis
fullmakt til å endre disse – vedtatt
- ”nye” paragrafer i vedtektene vedtas på neste ekstraordinære generalforsamling
Styrets forslag til nytt budsjett – årsmøtet ba om at inntekter (mva. komp.) ca 44000,- og utgifter (kont.) ca 45000,- KNBF
synliggjøres
samt at Elias inntekter og utgifter synes i oppsett - vedtatt
Valg – valgkomitéens forslag enstemmig vedtatt med to endringer: Ellen Ludviksen velges for 2 år, ikke 1 som i oppsett samt at Jens
Djøseland velges for 1 år, ikke 2 som i oppsett (for å få balanse i styresammensetningen)
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STYRE OG UNDERKOMITEER/VERV 2016
Formann:
Pål-A. Degerud
Styremedlemmer: Edvard Lundegaard, Jens Djøseland, Henning Syvertsen, Oskar Lund,
Gunnar Fossland, Sherin Andreassen, Dag Buch, Carl B. Carlsen
Vara medlemmer:
Revisor:
Øk. direktør:
Eskadreleder:
Dokkmastere:

Alf Erik Martinsen
Kjell Abrahamsen
Alf Erik Martinsen
Oddmund Rosland
Edvard Lundegaard, Oddmund Rosland,
Detlef G. Pedersen, Fredrik Gitlestad, Pål-A. Degerud, Dag Buch
Utleie av klubbhus: Dag Buch, Oskar Lund
Valgkomité:
Helge Hals, Ellen Ludviksen
Festkomité:
Gunnar Fossland, Sherin Andreassen, Pål-A. Degerud,
Edvard Lundegaard
Verkstedansvarlig: Carl B. Carlsen
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ÅRSBERETNING FRA STYRET – 2016
Styret har hatt 6 styremøter i løpet av året. Økonomien i FMF er meget
god.
Det har vært avholdt snekkerace & kaperspill. I tillegg har klubben
arrangert Paradis Live 2016, med stor suksess.
FMF har, i samarbeid med Redningsselskapet fokusert på barn og
sjøvett, og har vært mye rundt med Elias båten. Dette er et viktig
arbeid, og er blitt veldig populært. Båten har vært brukt på flere arr.,
både i Farsund, i Flekkefjord og på Hidra. Båten har «fraktet» nærmere
1000 barn i 2016. Tusen takk til Elias gjengen som har gjort en
kjempejobb!
Vi har også i år avviklet den Legendariske skalldyr festen, takk til
festkomiteen som alltid lager god stemning og flotte fester.
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Slipp:
Slippen har gått greit, og tallene viser et nokså normalt driftsår.
Slippen og slippvogna er betydelig oppgradert, og nye skinner er
på vei.
Klubbhus:
Pågangen for å få leie klubbhuset har vært svært bra i 2016, og
huset fungerer bra. Klubbhuset fikk et ordentlig ansiktsløft i
2015 og 2016, og leietakerne skryter uhemmet av lokalet. Det
vises for øvrig til regnskapstall 2016 og budsjett 2017.
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St. Hans:
St. Hans feiringen ble kjørt lørdag 18. juni, og båtkortesjen
ble gjennomført med grei oppslutning av båter.
Generalforsamlingen vedtok at kortesjen f.o.m. 2015 skulle
gå i ny «trasé» – fra indre havn, via gjestehavnen, ut
Bjørnsundet til Eikvåggapet og så til Prestøy. Styrets
oppfatning er at dette ble godt mottatt av båtfolket, og
styret ønsker å videreføre dette. Arrangementet etterpå
trakk greit med deltakere, men styret viser til innmeldt
ekstrasak.
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Snekkerace:
Det ble for 11. gang i FMF’s historie holdt snekkerace.
På grunn av dårlig vær, deltok 7 båter i 2016, og racet samlet flere hundre
tilskuere på torvet.
«Jonathan» (Kjell Abrahamsen) – raskeste bensinsnekke
«Rebekka» (Harald Gudmestad) – raskeste dieselbåt
«The Guts» (Harald Dirdal) – morsomste innslag
Olav Egeland – peneste båt
Det blir stilt strenge sikkerhetskrav til båtene. FMF oppfordrer alle som har
trebåter i å delta i dette flotte arrangement. En stor takk til alle sponsorer og
andre bidragsytere for premiene samt dykkerklubben for hjelpen!

Kaperspillet:
FMF stilte på kaperspillet med vakter på alle innfartsporter til
Torvet/bykjernen. Det ble skaffet til veie ca 10 vakter, og dette ga et godt
bidrag til klubbkassen. Klubben ble spurt for sent om å stille med snekker til
spillet, og bidro derfor på denne måten.
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Generalsponsoravtale:
FMFs generalsponsoravtale med Sparebank1 SR Bank
løper ut 2017, og må reforhandles. Avtalen er god for
klubben, med en fast sum på kr 30 000,- + støtte på kr 5
000,- for annonsering. Styret kontakter banken vedr.
reforhandling.
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Regnskap 2015

Inntekter:

Budsjett 2016

Regnskap 2016

Medlemskontingent

83900,00

85000,00

109916,00

Slippinntekter

28600,00

25000,00

21800,00

Utleieinntekter

50950,00

60000,00

53803,00

Sponsor avtale gen. Sponsor inkl. web
Diverse inntekter (inkl. Paradis Live,
Kaperspillet & Skalldyrbordet)

39000,00

39000,00

43500,00

43000,00

520000,00*

858942,00*

0,-

5000,00

15825,00

10028,00

8000,00

4399,00

255478,00

742000,00

1108185,00

Inntekter Elias
Bankrenter
Sum Inntekter

* inkl. Paradis Live kr 500000,- i budsj., kr 843266,- i regnskap
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Regnskap 2015

Utgifter

Budsjett 2016

Regnskap 2016

4126,00

50000,00

67138,00*

54491,00

60000,00

60767,00

Investeringer klubbhus

152230,00

25000,00

34808,00

Avskrivninger brygger

25000,00

25000,00

25000,00

Tilstelninger/møter (inkl. Paradis Live)

26580,00

525000,00**

551684,00**

Kontorhold/Porto

10658,00

10000,00

10650,00

Telefon & Internett

14116,00

10000,00

7470,00

Avskr. profilartikler

10000,00

10000,00

15000,00

Forsikringer

14962,00

15000,00

15602,00

Gebyrer

13012,00

10000,00

17181,00

Reklame/annonser

7401,00

5000,00

5514,00

Boksleie

1655,00

1700,00

1640,00

334231,00

746700,00

812454,00

-4700

295731,00

DK slipp
DK klubbhus

Sum Utgifter

* inkl. investeringer kr 49450,-

Resultat

** inkl. Paradis Live kr 500000,- i budsj., kr 529555,- i regnskap

-78753,00
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Status 31.12.2016

Aktiva:
Kontanter

0,00

Bankinnskudd

1144216,-

Profileringsartikler

4000,-

Utestående Sponsor, leie m.v. og forskuddsbetaling

2000,-

Eiendom Prestøy

50000,-

Klubbhus

300000,-

Flytebrygge

30000,-

Sum Aktiva

1530216,-

Passiva:
Leverandørgjeld

0,-

Sum passiva

0,-
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KONTINGENTER & SATSER (legges ut på www.fmf.as)
Fastsettelse av kontingent
- styrets forslag: kr 290,- (fam.)
- medlemsregisteret er oppdatert, og vi har pt 374 bet. medl.
Fastsettelse av slippsatser
- styrets forslag: uendret, kr 800,- (ikke medl.), kr 400,- (medl.)
- styret sørger for at prisene på nettsiden til enhver tid er riktige
Fastsettelse av lekterleie
- styrets forslag: uendret, kr 400,- per dag
Fastsettelse av leie av klubbhus
- styrets forslag: leie for medl.
kr 2.750,- inkl. vask 750,leie for ikke medl. kr 3.250,- inkl. vask 750,utleie ukedager for medl. 500,- uten vask
utleie ukedager for ikke-medl. 1.500,- uten vask
(gjelder ikke sommerferier og høytider)
- andre leiesatser v/spes. forespørsler avgjøres av styret
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Innmeldte saker 1:
St. Hans arrangement – båtkortesje og fest på Prestøy.
Bakgrunn: det har vært misnøye med modellen FMF har kjørt de siste årene,
med å ha arrangementet nærmeste helg til 23.06.

Styrets forslag til vedtak: FMF går tilbake til å arrangere båtkortesje og
familiearrangement på selve St. Hans aften, altså 23.06., uavhengig av hvilken
ukedag dette faller på.
Vedtak:
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Innmeldte saker 2:
Nybygg på klubbhuset
Klubbhuset er svært populært å leie, noe inntektene også viser. Derfor har vi
sett på om det finnes muligheter for å bygge ut. Ingeniør og tømrermester Bjørn
Faye har utformet byggetegninger, som vil bli vist på årsmøtet. Dag, som sitter i
byggekomitéen sammen med Ellen Ludviksen, vil gi en redegjørelse.
Styrets forslag til vedtak: utbyggingen gjennomføres, fordi at det vil være en
investering for fremtiden, og det nødvendige løft klubbhuset trenger.
Vedtak:
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Innmeldte saker 3:

Kollektivt medlemskap i KNBF.
Styrets forslag til vedtak: FMF melder seg inn i KNBF (se gjennomgang på de neste
foilene), uten å øke medlemskontingenten ytterligere, fordi momskompensasjonen
vil dekke inn kostnaden ved medlemskapet. Endringene i vedtektene gjøres som
skissert under, for å fullt ut kvalifisere til momskompensasjonen.
Vedtak:
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KNBF Medlemsfordeler
●
●
●
●
●

Norske Sjø Båtforsikring
Sikkerhetsbesiktigelse fritidsbåt med 28 % rabatt
Juridisk bistand 1 time gratis
Båtens Verden – 2 nummer gratis
Rabatt på drivstoff - båtkalesje - presenning - opplagsutstyr –
trådløs dødmannsknapp – Telenor Kystradio
● Kan bestille KNBFs profilartikler

24.03.2017
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KNBF foreningsfordeler
●
●
●
●
●

Norske Sjø Foreningsforsikring
Juridisk bistand 1 time gratis i hver sak
Momskompensasjon
Gratis medlemssystem
Gratis råd og veiledning innenfor bl. a. vedtekter, instrukser,
registrering i BRREG - årsmøter - forlatte fritidsbåter – festekontrakt
– avfallsplan – skatter og avgifter – innkjøp av havnemateriell
● Rabatt på fortøyningsmateriell – havnemateriell - driftvstoff
● Tilgang til Norges største kontaktnett innen fritidsbåt

24.03.2017
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Momskompensasjon og
kontinget
Kontingent
• Kollektivt medlemskap koster kr. 120,- pr. medlem pr. år
• 374 meldemmer vil koste 44.880,Momskompensasjon
• Beregnet til kr. 56.840,- før avkortning eller
• 43.368,- netto utbetalt basert på deres regnskap for 2016
• Dekker kontingent for 374 medlemmer
• Utgjør 97 % av kontingenten til KNBF

24.03.2017
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Tilpasning vedtekter
To endringer som må gjøres for å få momskompensasjon;
1. §2: Formålet må inneholde et antall allmennyttige formål (4-6)
1. §10+11: Oppløsningsparagrafen må endres slik at eventuelle
verdier, etter at alle kreditorer og medlemmer har fått tilbake
sine tilgodehavender, må tilfalle et allmennyttig formål.

24.03.2017
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Tilpasning vedtekter
§2:

Foreningens formål er å fremme det individuelle og samlete båtlivs
interesser på vegne av medlemmene og allmennheten, derunder å
1) Virke for utbredelse av fritidsbåtlivet som rekreasjon og kystkultur
2) Virke for utbredelse av kunnskap om sjøvett, sikkerhet, kystkultur og
marint miljøvern
3) Ivareta medlemmenes og allmennhetens interesser og rettigheter til
bruk av skjærgården, sjøen og havet som rekreasjonsområde og til
annen privat fritidsbasert utnyttelse
4) Samarbeide med så vel andre private organisasjoner som med
offentlige myndigheter til fremme av båtlivets og båtfolkets interesser
Foreningens formål er ikke-økonomisk og eventuelle overskudd på
økonomiske aktiviteter kan i den utstrekning det ikke avsettes til fremtidig
oppfyllelse av foreningens formål, kun disponeres utenfor foreningen til
tilsvarende formål i regi av KNBF eller annen båtforening som er tilknyttet
24
KNBF og som er registrert i Frivillighetsregisteret.

Tilpasning vedtekter
§10+11:
Oppløsning av foreningen kan kun skje ved vedtak på ordinært årsmøte etter at
saken har vært utsendt til medlemmene med innkallingen. Vedtaket om oppløsning
må ha 2/3 flertall. Reversering av oppløsningsbeslutning krever simpelt flertall.
Ved oppløsning skal det velges et avviklingsstyre etter vedtektenes bestemmelser
om styre, med ansvar for foreningens anliggender frem til endelig avvikling finner
sted, derunder for den praktiske likvidasjon av foreningen. Vedtektenes øvrige
bestemmelser får også tilsvarende anvendelse under avviklingen.
Foreningens eiendeler og rettigheter skal overføres til, eller fordeles mellom en eller
flere lokale foreninger med samme eller liknende formål, til benyttelse ved
oppnåelse av slike formål, etter årsmøtets nærmere bestemmelse. Finnes det ved
oppløsningen ingen aktuell eller villig slik mottaker, skal klubbens eiendeler tilføres
samme eller liknende formål etter nærmere bestemmelse av KNBF. Foreningens
eiendeler eller rettigheter kan i intet tilfelle tilfalle eller utdeles til foreningens25
medlemmer eller andre enkeltpersoner.

BUDSJETT 2017
Inntekter:

Regnskap 2016

Medlemskontingent

Budsjett 2017
109.916

110.000

Slippinntekter

21.800

25.000

Utleieinntekter

53.803

60.000

Sponsor avtale gen. sponsor inkl. web
Diverse inntekter (inkl. Paradis Live, Kaperspillet &
Skalldyrbordet )

43.500

40.000

858.942

873.000

15.825

15.000

4.399

5.000

1.108.185

1.128.000

Inntekter Elias
Bankrenter
Sum Inntekter
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BUDSJETT 2017
Utgifter

Regnskap 2016

Budsjett 2017
67138,00*

33.000,00

DK klubbhus

60767,00

100.000,00

Investeringer klubbhus

34808,00

650.000,00

Avskrivninger brygger

25000,00

25.000,00

551684,00**

644.000,00

10650,00

11.000,00

Telefon & Internett

7470,00

7.000,00

Avskr. profilartikler

15000,00

0,00

Forsikringer

15602,00

16.000,00

Gebyrer

17181,00

17.000,00

Reklame/annonser

5514,00

20.000,00

Boksleie

1640,00

2.000,00

812454,00

1.525.000

295.731

-397.000

DK slipp

Tilstelninger/møter (inkl. Paradis Live & DK Elias)

Kontorhold/porto

DK klubbhus

Resultat
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VALG!

Valgkomiteens forslag 2017
Funksjon

Navn

Ansvarsområde

Kommentar

Formann/styreleder

Gunnar Ludviksen

Alle

Nyvalg 1år

Nestleder

Dag Buch

Klubbhus

Gjenvalg 2 år

Styremedlem

Oskar Lund

Styremedlem

Ikke på valg

Styremedlem

Gunnar Fossland

Fest & aktivitet

Gjenvalg 2 år

Styremedlem

Sten Syvertsen

Styremedlem

Nyvalg 2 år

Styremedlem

Carl B. Carlsen

Verksted

Gjenvalg 2 år

Styremedlem

Henning Syvertsen

Styremedlem

Ikke på valg

Styremedlem

Jens Djøseland

Web & diverse

Gjenvalg - 1 år

Varamedlem

Edvard Lundegaard

Slipp & eskadreleder

Ikke på valg

Varamedlem

Alf Erik Martinsen

Økonomidirektør

Gjenvalg 1 år.

Valgkomité

Helge Hals &
Ellen Ludviksen
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Ikke på valg
Gjenvalg 2 år

