Generalforsamling 2020
FMF
Sted: Farsund Motorbåtforrenings lokaler i Festlokalet
Tid: 06.06. 2020 kl.14.00
Tilstede: Gunnar Ludviksen, Ellen Ludviksen, Drea/Dag Buch, CB/carl
Berner Carlsen, Svein Olsen, Kjell Abrahamsen, Arne Reidar Meberg,
Gunnar Fossland Knut Berner Carlsen, Edward Lundegaard, Bård
Håberg, Alf Erik Martinsen, Oscar Lund, Jens Djøsland og Oddvin ?,
Geir Heitmann, Bernt Erik Spinnanger, Oddvar Hauge, Linn Berstad og
Ellen Egeland

Sak 1. Åpning
Klubbens formann, Gunnar Ludviksen, åpnet møte presis .

Sak2. Godkjenning Dagsorden
Ingen merknader

Sak 3. Godkjenning av fullmakter
Ingen merknader
Sak 4.Godkjenning av referent og dirigent
Formann fungerte som dirigent og Bård som referent

Sak 5. Årsberetning
ÅRSBERETNING FRA STYRET – 2020
Styret har hatt 10 styremøter i løpet av året.

Det har vært avholdt snekkerace & kaperspill. I tillegg har klubben arrangert
Paradis Live 2019 (Farsund Resort).
En stor takk til alle som bidro på dugnad og gjorde dette arrangementet mulig.
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 & voksne i 2019. Tusen takk til
Elias-gjengen som har gjort en kjempejobb!
Vi har også i år avviklet en flott skalldyrfest, takk til festkomiteen som alltid
lager god stemning og flotte fester.
Slipp:
Slippen har gått bra, og tallene viser en bra oppgang. Slippen er oppgradert
med nye skinneplater.
Klubbhus:
Pågangen for å få leie klubbhuset har vært svært bra i 2019 med fin økning fra
2018. Klubbhuset har fått ny inngangsdører, nøkkelkort system og ny
oppvaskmaskin. Det er utbedret råteskade i verkstedet (gulv), samt ny dør inn
til verksted.
En stor takk til alle som bidrar på dugnaden.
St. Hans:
St. Hans-feiringen ble kjørt 23. juni, og båtkortesjen ble gjennomført med en
bra oppslutning. «Trasé» – fra indre havn, via gjestehavnen, ut Bjørnsundet til
Eikvåggapet og så til Prestøy. Adella ledet ann med Shantykoret og påfølgende
konsert i Eikvåg. Etterpå ble det arrangert leker & grilling med en
«heidundrende» bålbrenning ved Prestøy.
Snekkerace:
Det ble for 14. gang i FMF’s historie holdt snekkerace.
Racet samlet flere hundre tilskuere på torvet.
Ole Gunnar Selvåg – raskeste bensinsnekke
Harald Gudmenstad – raskeste dieselbåt
Trond B. Heitmann – Peneste båt

Jon Bjørgum – Gøyeste innslag
Ole Andreas Lindemann - Jumboplassen

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 med snekker og robåter på arrangementet.
Søppelrydding:
Søppelrydding i skjærgården 27.04.19:
FMF stilte mannsterkt opp for søppelrydding i skjærgården. Ca 30 medlemmer
og 7 båter deltok. Det ble samlet inn store mengder søppel. Det hele ble
avslutte med grilling på klubbhuset.
Takk til alle som deltok.
Generalsponsoravtale:
FMFs generalsponsoravtale med Sparebank1 SR Bank er reforhandlet. Avtalen
er god for klubben, med en fast sum på kr 35 000,- + kr 5 000,- for eiendommer
til medlemmer som selges gjennom SR Bank.
Bidrag fra Sparebankstiftelsen SR Bank:
Har sponset oss med kr.160 000 til innkjøp av ROV.
Styre oppfordrer medlemmer til å være med å lære/operer ROV tanke på
«jakten på teiner», her ligger det også inntektsmuligheter for klubben.

Sak

6. Regnskap
Godkjent
Økonomiansvarlig Alf Erik Martinsen orienterte om budsjett og regnskap for
2019, og nærmere opplysninger om dette fås ved henvendelse til klubben.

Regnskap 2019
1.021.569
924.666

Sum inntekter:
Sum utgifter:

Budsjett 2019
1. 178.000
1. 113.000

Sak 7, 8, 9 og 10. Kontingent og satser
Fastsettelse av kontingent
- styrets forslag: uendret, kr 350,- (fam.)
- styret tar en grundig gjennomgang av medlemsregisteret
Fastsettelse av slippsatser
- styrets forslag:uendret, kr 900,- (ikke medl.), kr 450,- (medl.) – pris for å ta båt
av slippen kr 1200 (ikke medl.) kr 600,- (medl.).
Fastsettelse av lekterleie
- styrets forslag: uendret, kr 900,- pr. dag (ikke medl.), kr 450,- pr. dag (medl.)
Fastsettelse av leie av klubbhus
- styrets forslag: uendret
leie for medl. kr 3.050,- inkl. vask 800,- leie for ikke medl. kr 4.300,- inkl. vask
800,-.
utleie ukedager for medl. 700,- uten vask
utleie ukedager for ikke-medl. 2.000,- uten vask (gjelder ikke sommerferier og
høytider)
- andre leiesatser v/spes. forespørsler avgjøres av styret v/formannen

Sak 11. Godtgjørelse av dugnad og timebank
Styretes forslag: Vi kjører timebank i år også.
- 50kr timen, max 30 timer, oppsparte timer i timebanken er gyldig
inneværende år + påfølgende år.
Det lages egne regler for bruk av ROV som er en fjernstyrt miniubåt til å
rydde havbunnen med. Disse blir lagt ut på hjemmesiden når de er klare

Sak.11 Dugnad/timebank
Vi har ennå ikke fått i stand et godt nok system for dette, men det ble foreslått
å følge opp denne saken i den hensikt å bidra til enda bedre dugnadsinnsats i
klubben.
Det ble vedtatt
Drea informert om at det må gjøres en god del oppjusteringer på klubbhuset,
og det var ingen innsigelser på det.
Sak 12. Styrets forslag til nytt budsjett
Sum inntekter:
Sum utgifter:

Budsjett 2020
291.000
239.000

Budsjett 2019
1.178.000
1.113.000

Sak 13. Innmeldte saker

1. Pris for nøkkel/tilgang til verksted:
Styrets forslag: Kr 500,- pr. nøkkel/adgangsbrikke til klubbhuset. Prisen gjør at
folk tar vare på kortet, det er en fordel og hindrer en del merarbeid ved tap av
brikke, og det er et godt system ble det argumentert for. Drea administrerer
dette.
Forslaget ble vedtatt
2. Paradis Live:
Farsund Motorbåtforrening fått inn 481.000 kr i inntekter til klubben de fire
årene vi har hatt arrangementet.
Det ble talt veldig varmt for å fortsette arrangementet i 2021.Man tenker at
Motorbåtforreningen skal ta over serveringa da det er gode
inntjeningsmuligheter der.
Årsmøtet vedtok at arrangementet går videre i 2021.

Sak 14. Valg
Ellen og Arne Reidar redgjorde for arbeidet. Utrolig godt jobbet. Komiteen fikk
stor applaus. De hadde lagt vekt på å skaffe flere kvinner til styret og la fram et
forslag med tre nye kvinnelige kandidater. Valgkomiteens forslag ble vedtatt
Underkomiteene settes av styret.
Formann: Gunnar Ludviksen (nyvalg)
Styremedlemmer: Ellen Aunevik, nyvalgt, Linn Berstad, nyvalgt, Gunn Becker,
nyvalgt Oskar Lund, ikke på valg, Sten Syvertsen, ikke på valg , Dag Buch, ikke
på valg
Gunnar Fossland, Jens Djøsland og Henning Syvertsen gikk ut av styret. Vi
setter utrolig pris på den innsatsen de har gjort og håper å kunne låne dem inn
som de ekspertkonsulentene de er.

Varamedlemmer: Alf Erik Martinsen, Edvard Lundegaard, ikke på valg
Revisor:

Kjell Abrahamsen, nyvalgt.

Øk. direktør:

Alf Erik Martinsen

Dokkmastere:

Edvard Lundegaard, Oddmund Rosland,

Gunnar Ludviksen, Fredrik Gitlestad
Utleie av klubbhus/husansvarlig: Dag Buch
Valgkomité: Arne Reidar Meberg og Anne Bente Aunevik, nyvalgt. Ellen
Ludviksen gikk gikk av. Vi takker for hennes innsats.
Festkomité: CB
Det ble oppfordret til å bruke baren nede. CB orienterte. Baren kan ikke leies.
Alle medlemmer har lik adgang.

Årsmøte avsluttet
Referent: Bård Reymert Håberg

