PROTOKOLL årsmøte for 2005
Srevet av Anne Kjøge
Fredag 10. februar 2006
Årsmøte ble avholdt 2. februar 2006.
Tilstede ved årsmøtet: 20 + styret
1.

Godkennelse av innkallelse og dagsorden v/ Rune Hvass
Årsmøte godkente innkallelse og dagsorden.

2.

Årsmøte valgte Arild De Lange Nilsen som møteleder.

3.

Årsmøte valgte Anne Kjøge som referent.

4.

Årsmøte valgte John Nitter Gundersen og Einar Frodesen til å undertegne protokollen.

5.

Årsmøtet valgte Ole Richard Mortensen og Frode Kirkedam til tellekops.

6.

Rune Hvass åpnet møtet.

7.

Leder for Arendals seilforening 2005, Rune Hvass leste årsberetningen for 2005 ( se vedlegg )
Ingen endringer fra årsmøtet. Årsberetningen godkjent.

8.

Utdeling av NM medaljører og gratulasjoner fra Rune Hvass.

9.

Anne Syrdalen gikk igjennom regnskapet for 2005. Årsmøtet godtok regnskapet.
Dugnadsinnsatsen ble honorert, noe som har bidratt til store regattainntekter for 2005!
Regnskapet ble godkjent av årsmøte og styret ble frigjort fra ansvar vedrørende regnskapet.
Revisjonsrapporten- regnskapet ble godkjent av Jens Ugland og Jan Trygve Gromstad.

10.

•

•

•
•

Saker til behandling:
ASF logo:
Utbedres i forhold til forslag til Årsmøtet.
Årsmøtets kommentar:
Ren profil mener Einar Frodesen er viktig.
Revisjon av reglene for reisestøtte: Årsmøtets kommentarer til det nye skrivet:
Generell del punkt 3 og 4 blir det følgende ordlyd: 3. Aldersrsgruppering 1: søker må være under
20 år, og uten fast inntekt eller formue av betydning.4.Aldersgruppering 2: søker må være i
alderen 20-25 år, uten fast inntekt eller formue av betydning.
1.Startkontingent- rettelse 1.punkt til å gjelde: kretscup, kretsmesterskap, sørlandscup og Sm/Sm
lag.
2. internasjonale mesterskap for aldersgruppering 1, 3. punkt blir følgende: Leie av båt på
regattastedet, ved mesterskap utenfor Europa, der det er nødvendig å reise med fly og båtene
ikke transporteres for laget samlet.
Årsmøtet godkjente forslag med endringer.

•
•
•
•
•
•
•

Loggen: Følgende kommentarer ble gitt fra årsmøte vedrørende nedleggelse:
Hva med inntektene fra loggen? (Arnt)
Inntektene og utgiftene går nesten i 0, så det er så og si ingen inntekter med den (Anne S.)
Vi kan heller selge reklame som kan legges ut på Weben, så vil det føre til inntekter for klubben
(Einar)
Det må opprettes en redaksjonell gruppe i klubben som kan skrive inn saker på weben (Finn)
Tips: Lage en kalender med bilder over aktiviteter i ASF (Ole Richard)
Litt trist at loggen avsluttes (Arnt)
Vi må motivere til at flere har lyst til å skrive inn på vår web side, og det må ikke bli for mye
reklame som opptar plassen (Bente)

Årsmøtet godkjente nedleggelsen av loggen.

•

Utbedring av brygger og slipper seilerhytta: Følgende nytt forslag kom fra årsmøtet og ble
godkjent.
”Utbedring av seilanlegget på Brattholmen. Foreslår å nedsette en gruppesom lager en helhetlig
plan for Brattholmen ang: brygger, slipper og lagringsplasser for utstyr. Det avsettes 100 000,- kr
til disp. etter godkjenning av styret og godkjenning av planarbeid”.(forslag fra Frode Kirkedam)
Viktige poeng kom frem fra årsmøtet: Slipp på baksiden av jollebua(John Arnold). Det skal satses
på brett, så da er det viktig å huske på at det er plasskrevende(Torstein)
Husk viktigheten av å knytte miljøene sammen(Anne) Vi trenger flere brygger, og det må taes
hensyn til dybdeforholdene ( Preben).

•

•
•
•
•

Behandling av handlingsplan 2005-2010:Følgende kommentarer kom fra årsmøte.
Vi skal slippe prosjekt Hove, det er signaler jeg har fått fra kommunen i forhold til nytt landbasert
seilanlegg.Vi i ASF må fremme et konkret forslag og ha fokus på det- Slaabervig på Hisøya er
stedet. Preben påpeker også viktigheten av å få i gang seilsport som tilbud ved Arendal VGS.
Dette bør tas tak i umiddelbart!
Brev fra politikerne i kommunen ble lest opp av John Arnhold, hvor de henstiller oss til å jobbe
med seilsport senter på Slaabervig.
Vi må passe på at det bygges etter miljøet ute på Hisøya (Aslak)
Komiteen til John Arnold må jobbe videre med landbasert anlegg til ASF(Arnt).
Rune Hvass kom med nytt forslag: ”Styret pålegges å utvide gruppa for ”Landbasert
seilsportsanlegg med en representant”
Runes forlag ble godkjent av årsmøtet.
Forslag fra John Arnold ble godkjent av årsmøtet: Styret nedsetter et utvalg til å følge opp
satsningen vedrørende seilsport som utvidet valgfag i Arendal. Utvalget starter sitt arbeid
omgående.
Handlingsplanen videreføres ellers som tidligere vedtatt.
Aktivitetsplan:Torstein leste skriv fra styret vedrørende aktivitetsplan 2006. Fenneke orienterte
om vann og kloakk ledningen til Brattholmen, og det vil bli et behov for dugnadsinnsats fra
medlemmene.
Undergruppelederne vil nå bli lært opp i å legge ut saker/info på weben (Torstein)

•
•

Kommentarer/forslag til Aktivitetsplanen:
TOPP 2009- hvorfor har ikke ASF blitt med på dette prosjektet? Kan vi bli med på prosjektet i
etterkant? Det er ganske mye midler som er avsatt. Styret bør kontakte AAIK (Aslak)
Forslag til aktivitetsplan 2006- styret ferdigstiller bildene av tidligere formenn som henger på

seilerhytta. Kopi av bildene oversendes Aust-Agder arkivet. Arbeidet skal være ferdig innen
åpningen av seilerhytta 2006 (John Arnold)- Forslaget ble vedtatt på årsmøtet.
11.

Fastsettelse av kontingent.
Årsmøte vedtok å fastholde kontingenten på samme nivå som i 2004.

12.

Budsjett 2006.
Leder Rune Hvass presenterte budsjettet for 2006. Følgende kommentarer ble gitt:
Under punktet vedrørende trening, reiseutgifter og aktiviteter ble det påpekt en reduksjon på ca.
10 000,- kr, så det ble bestemt av årsmøte å øke dette budsjettavsnitt fra 188 000,- til 200 000,-kr
på budsjettet.

•

13.

Valgkomiteens innstilling
Valgkomiteen ved Arnt Hansen presenterte følgende innstilling:
Leder:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:

Torstein Hopstock
Finn Thorkildsen
Jan Krøger
Børre Zeiffert
Einar Frodesen
Anne Kjøge
Bjørn A. Sti

Revisor:
Jan Trygve Gromstad og Jens Lassen Ugland
Vara revisor: John A. Johnsen og Roald Amundsen.
14. Valg
Årsmøtet vedtok valgkommiteens forslag til det nye styret:)
Forslag til ny valgkommite:
Henrik Kjøge
Fenneke Vakka
Rune Hvass
Det ble liten tid på slutten av møtet, for vi skulle spise middag, og torsken kunne vi ikke vente på oss!
Rune takket for seg som leder i 2005 og Anne Kjøge fikk takket FENNEKE Wakka og RUNE Hvass for
deres GODE INNSATS for Arendals seilforening med velfortjente blomster.

Referent
Anne Kjøge

