
Referat fra årsmøtet 2009 i Eikeren Brettseilerklubb

1. Årsmøtet ble åpnet av leder Knut Atle Johnsen. Det var 8 medlemmer til stede.

2.  Innkalling og saksliste ble godkjent uten merknader.

3. Tone Sundsåsen ble valgt til møteleder, og Terje Bomann-Larsen til referent.

4. Det var en rettelse til årsberetningen: Under punktet "økonomi" var underskuddet oppgitt til kr. 
935,-. Det skal være kr. 2361,-.

5. Det var kommet inn ett forslag fra Arne Förlie og Terje Bomann-Larsen. Det ble enstemming 
vedtatt å opprette et fond for truede surfspots på kr. 1000.- til styrets disposisjon.

6. Kassereren redegjorde for regnskapet, som ble gjort opp med et underskudd på kr. 2361,-.  
Underskuddet kom til tross for at vi hadde god kontingentinngang, ett kurs mer enn planlagt og 
slapp å kjøpe ny båtmotor. Vi får nå mindre fra kommunen, hovedsaklig fordi vi ikke har klart 
definerte ungdomsaktiviteter på programmet. Beløpet for vedlikeholdsreparasjoner ble korrigert 
opp fra kr. 1105.- til 2586.-. Det skyldes at utgiftene til tilbehør til den stjålne motoren kommer inn 
her.

7. Kontingenten har vært uendret lav i mange år, men med lavere kommunalt tilskudd blir det 
vanskelig å drive med balanse. Det var bred enighet om at en oppjustering må komme, men 
mindretallet (2) ønsket å forskyve den ett år fram for å bruke litt tid på å se på ulike modeller. 
Flertallet (6) gikk likevel for å sette opp satsene nå, slik at det  blir kr. 150,- for junior, 200,- for 
senior, og 300.- for familiemedlemskap.

8. Budsjett: Etter oppjustering av inntektene for kontingenter og kurs, og utgiftene til vedlikehold 
(maling av containerne), ble budsjettet vedtatt med et underskudd på kr. 300.-. Styret ble pålagt å 
vurdere reglene for utlån av nøkler til utstyrscontaineren. Pr. i dag har vi 7 nøkler på utlån mot et 
depositum på kr. 200.- pr. nøkkel. Denne ordningen fortsetter i 2010, men i 2011 kan det bli 
aktuelt å innføre en form for betaling for å disponere nøkkel/utstyr.

9. Valgkomiteen hadde innstilt på gjenvalg av hele styret, men etter benkeforslag fra Torolf Sogn, 
ble Tone Sundsåsen valgt til vara i stedet for Arne Rolund. Argumentet var at vi får flere stemmer i 
idrettens organer ved å stille med representanter av begge kjønn. Tone bekreftet at hun var villig, 
og Arne trakk sitt kandidatur. Arne Rolund erstatter Simen Myhra i valgkomiteen som forøvrig 
består av Knut Wibe-Lund. Torolf Sogn og Erik Bjorli (vara) tok gjenvalg som revisorer.

Møtet ble som vanlig avsluttet med pizza og mineralvann.


