Referat fra årsmøte i Farsund
Motorbåtforening.
Tid: Lørdag 17. mars kl. 16.00
Sted: Klubbens lokaler på Naudodden
Sak 1. Åpning.
Klubbens aktive formann, Gunnar Ludviksen, åpnet måte presist.
Sak 2. Godkjennelse av dagsorden/innkalling.
Ingen merknader.
Sak 3. Godkjennelse av medlemmenes stemmerett og fullmakter.
Ingen merknader.
Sak 4. Valg av dirigent og referent.
Gunnar Ludviksen ledet møtet. Bård Reymert Håberg fungerte som referent.
Sak 5. Årsberetning.
Som det fremgår under fra styrets framleggelse på møtet, var fjoråret svært
aktivt.
ÅRSBERETNING FRA STYRET – 2017
Styret har hatt 10 styremøter i løpet av året.
Havneaktiviteter og festival
Det har vært avholdt snekkerace & kaperspill. I tillegg har klubben arrangert
Paradis Live 2017, med stor suksess. Konserten ga et netto bidrag på kr
214.296,-. En stor takk til alle som bidro på dugnad og gjorde dette
arrangementet mulig.

Sjøvett og aktiviteter for barn.
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 900 barn i 2017. Tusen
takk til Elias gjengen som har gjort en kjempejobb!
Sosiale arrangement
Vi har også i år avviklet den Legendariske skalldyr festen, takk til
festkomiteen som alltid lager god stemning og flotte fester.
St. Hans feiringen ble kjørt 23. juni, og båtkortesjen ble gjennomført med grei
oppslutning av båter med tanke på været. 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. Nytt av året var at Adella
ledet an med Shanty koret med påfølgende konsert i Eikvåg. Etterpå ble det
arrangert konsert (Spindsgudan) og grilling i klubblokalet.
Slipp
Slippen har gått greit, og tallene viser et normalt driftsår. Slippen er noe
oppgradert med delvis nye skinner. Det bør imidlertid vurderes å bytte hele
skinnegangen i løpet av 2018 da store deler av dagens skinner er rustet i
stykker.
Klubbhus
Pågangen for å få leie klubbhuset har vært svært bra i 2017, og huset fungerer
bra. Noe redusert leie som en konsekvens av nybygg. Klubbhuset har fått et
ordentlig løft i vinteren 17/18. Følgende utbedringer er gjort: Nytt påbygg, ny
terrasse i front, ny terrasse v/inngangsparti, nytt tak/lydplater 2 etg., nytt
gulv i hele 2 etg., nytt gulv i gang, trappe, garderobe, nytt gulv på
toalett/vaskerom i 1 etg. Nye lys i tak (1 & 2 etg.), Ny varmepumpe, nytt
musikkanlegg, maling/beising av verksted, alle rom i hele lokalet malt. (ikke
slipprom) En stor takk til alle som bidro på dugnaden.

Sak 6. Revidert regnskap for siste år.
Økonomiansvarlig Alf Erik Martinsen orienterte om budsjett og regnskap for
2017, og som visst under er tallene gode:
Regnskap 2017
Budsjett 2017
Sum inntekter:
1. 138.977
1. 128.000
Sum utgifter:
1. 415.815
1. 525.000
Flere opplysninger om regnskapet kan man få ved henvendelse til styret.
Sak 7. Fastsettelse av kontingent og satser.
Nye kontingenter og satser ble foreslått og enstemmig vedtatt. Disse ligger på
www.fmf.as
Sak 8. Fastsettelse av slippsatser.
Se sak. 7.
Sak 9. Fastsettelse av klubbhusleie.
Se sak. 7.
Sak 10. Fastsettelse av lekterleie.
Se sak. 7.
Sak 11. Godtgjørelse av dugnad/timebank.
Styretes forslag ble enstemmig godkjent:
- 50kr timen, max 30 timer, oppsparte timer i timebanken er gyldig
inneværende år + påfølgende år.
Sak 12. Styrets forslag til nytt budsjett.
Dette ble enstemmig vedtatt.
Sak 13. Innmeldte ekstrasaker.
I forbindelse med Paradis Live ble følgende vedtatt:
• For å kunne være tidlig ute med å skaffe musikere til neste års Paradis
Live, ønsker styret å få fullmakt/mandat til å planlegge/booke Paradis
Live 2019. Forutsetning er at vi minimum levere positivt resultat for
Paradis Live 2018.

Kultursjef i Farsund kommune, Inge Eikeland, overvar hele møtet og
overrakte blomster til klubbens formann i forbindelse med åpninga av utvidet
og oppusset klubbhus. I den forbindelse vanket det masse skryt, og han
karakteriserte klubblokalene som «ei byens storstue med fantastisk
beliggenhet».
Kultursjefen la heller ikke skjul på at klubbens aktiviteter er og har vært svært
synlige i Farsund, både for store og små. En forening med lang historie og
høyt medlemstall som bidrar i Farsunds maritime omgivelser. Dette skulle
han ta med tilbake når kommunen setter seg ned og fordeler kommunal
støtte
Klubbformann Gunnar Ludviksen la fram opplysninger om utvidelsen og
oppussingen av klubblokalene. Spesielt skal det bemerkes at selv om vi
opplevde vannlekkasje to uker før planlagt åpning, framsto huset i all sin
prakt på åpningsdagen. Formann trakk fram god dugnadsinnsats i løpet av
hele prosessen, og flere navn ble nevnt.
Det må allikevel poengteres her at Ludviksen uselvisk har vært til stede hele
tida, om ikke natt og dag, og at dette har bidratt til det endelige resultatet og
prosjektets positive økonomiske utfall. Takk for strålende innsats!

Sak 14. Valg
Siste sak på årsmøte ble svært gemyttlig, for hele styret tok gjenvalg.
Valgkomiteen gjorde likeså og sa at arbeidet deres hadde vært hyggelig og
enkelt. Takk til Helge og Ellen.
Årsmøte gikk kl. 19.00 over i Årsfest ledet av festgeneral Gunnar Fossland.
Med flotte nye lokaler og deilig mat fra Rederiet hotell ble dette en strålende
kveld for knapt 50 festdeltagere. Skryt og lovord ble utvekslet, og natt til 18.
mars snudde østavinden og alle våknet til gløtt av vår dagen etter.

Referent
Bård Reymert Håberg

