
 

Referat fra årsmøte 2013 i Lillesand Seilforening 

 

Tid og sted: Hotell Norge, 10.02.2014 klokken 18.00 

 

Oppmøte: 19 medlemmer 

 

Formannen innledet med å berette om en feil i foreningens vedtekter som medfører at den 

som måtte ønske det kan fremme forslag om å underkjenne årsmøtet, årsmøtet vil da 

underkjennes dersom 2/3 av de fremmøtte, stemmeberettigede, stemmer for forslaget. Et slikt 

forslag ble ikke fremmet, men nytt styre må endre vedtektene slik at de er i overensstemmelse 

med NIF sine krav til årsmøteinnkalling, og følge disse ved innkalling til 

årsmøte/ekstraordinært årsmøte. 

# Sak 

1 Godkjenning av innkalling 

Innkallingen ble godkjent 

2 Thor Bylund ble valgt til dirigent for årsmøtet 

Bjarte Olsen ble valgt til referent for årsmøtet 

2 Årsmelding 

Årsmeldingen ble gjennomlest av formannen. Lise Walker og Steinar Sund leste opp 

henholdsvis rapportene for jollegruppa og Tur og Hav.  

3 Regnskap 

Regnskap ble gjennomgått av kasserer Hilde Blekastad og godkjent av årsmøtet, 

4 Inkomne forslag og saker 

Det kom inn to forslag til saker for årsmøtet innen tidsfristen. 

1. Fordeling av båtplasser til medlemmer med tillitsverv.  

Saken ble trukket da det ble gjort oppmerksom på at man ikke kan for fordele 

medlemmer eller roller i vår seilforening. Det ble vist til opplevd eksempel i vår 

naboforening i Vågsbygd. 

2. Reisetøtteordningen 

To av årets søkere om midler til reisestøtte ønsker tydeligere retningslinjer for 

tildeling av støtte og refusjon av utgifter. Styret ønsket forslaget velkommen 

samtidig som budsjettposten er justert opp for kommende år. Årsmøtet gav styret 

fullmakt til å sette ned en komite for å revidere reisestøtteordningen. 

5 Fastsette kontingent 

Styret foreslår å sette ned familiekntingenten fra 600,- til 500,- for å øke 

medlemsmassen, øvrige satser foreslås uendret. 

Årsmøtet vedtok styrets forslag. 

6 Vedta budsjett 2013 

Budsjettet ble gjennomgått og diskutert. To poster ble diskutert og to forslag til endringer 

kom opp som det ble votert over: 

1. Øke budsjett for reisestøtte til 40.000,- og redusere budsjett for «Prosjektering av 

klubbhus» fra 33.000,- til 13.000,- 

2. Endre posten «Prosjektering av klubbhus» til frie midler for styret («til 

disposisjon»). Utgifter knyttet til utvikling av hører ikke nødvendigvis hjemme i 

et driftsbudsjett. Midlene til disposisjon må også ses i sammenheng med et ønske 

om ny og forbedret reisestøtteordning. 

Alternativ 2 ble vedtatt med 13 mot 6 stemmer.  

7 Valg 

Valgkomiteen har bestått av Atle Håkedal og Gunnar Frigstad. Forslaget omfattet en 

reduksjon av styremedlemmer fra 6+formann til 5+formann. Det ble gjort oppmerksom 



 

# Sak 

på at dette krever endringer i statuttene for foreningen og må varsles god tid innen 

årsmøtet. Gunnar Frigstad stilte villig opp og ble valgt inn for et år slik at dette kan 

gjøres på riktig måte til neste år. Med endringer ble styret sammensetningen slik: 

Navn Verv Periode 

Anders Andersen Formann 2014 

Lise Walker Styremedlem 2014 – 2015 

Ove Bessessen Styremedlem 2013 – 2014 

Hilde Blekastad Styremedlem 2013 – 2014 

Bjarte Olsen Styremedlem 2013 – 2014 

Gunnar Frigstad Styremedlem 2014 

Steinar Sund Styremedlem 2014 – 2015 

Bjørnar Christiansen Vara 2014 

Dave Talloen Vara 2014 

Øvrige utvalg og komiteer publiseres på websidene til foreningen. 

Atle Håkedal ble takket for en god jobb og premiert med et nytt år som leder av 

valgkomiteen, med seg i komiteen får han en representant fra jollegruppa som velges 

innen 1. mai. 

8 Utvikling av seilbasen 

Avslutningsvis presenterte «Komiteen for utvikling av seilbasen» v/Birger Ariansen de 

tre alternativene det jobbes med. Det er i hovedsak: 

Alt. 1 

Utnytte verkstedbyggets annen etasje ved å bygge på kvister samt øke takhøyden på 

bygget. 

Alt. 2 

Bygge ut «administrasjonsbygget» med ca. 50 kvm 

Alt. 3 

Utnytte eksisterende boligmasse og etablere lagerbygninger/boder mellom de to byggene. 

 

Formålet med å presentere dette for årsmøtet var å få tilbakemeldinger på hvilke(t) 

alternativ som synes best egnet for prosjektering og videre arbeid. Det fremkom et 

tydelig behov for en befaring på stedet for at medlemmene bedre skal kunne se for seg de 

ulike alternativene. En slik befaring finner sted lørdag 15. februar 2014 klokken 13:00, 

alle medlemmer er velkommen. 

 

Asbest sanering kom også opp som et viktig punkt og det fremkom enighet om at dette 

må vi ta hånd om først som sist. Gunnar Frigstad undersøker konkrete priser for en slik 

jobb og kommer tilbake til komiteen med anslagsvise priser på dette. 

 

Årsmøtet poengterte at det må være en ekstraordinær generalforsamling hvor et endelig 

forslag med priser skal vedtas, før evt. byggeprosjekt initieres.  

 

10.02.2014 

Bjarte Olsen 

Referent 


