
Innkalling 
Det innkalles til årsmøte i Mengshoel Båtforening 
Tirsdag 14. april kl 19:00 i Kønnbua på Holo Midtre. 
Innkomne saker skal være styret i hende innen 10. april. 
Frasigelse av verv til Hans Rune innen 7. april. 
 
Grunnet servering er det påmelding innen 7. april 
send SMS med ”Ja” + ”navnet ditt” til 90199318 

 
 

 
 

Årsmelding 2014 
 
Årsmøtet ble avholdt i Kønnbua på Holo Midtre den10.april 2014 Styret har i år 
bestått av Even Glestad (Formann), Atle Bogsti (kasserer), Hans Chr. Nannestad 
(sekretær) og Hans Bakke (styremedlem). 
Sommeren 2014 ble veldig fin, med badetemperaturer opp mot og over 25 grader var 
til tider livet i havna yrende. Det begynner nå å bli en vane med flom, i år tok vi 
sjansen og la ikke på lodd på bryggene. Dette gikk bra! 
Hans Kvarstad hadde også i sommer ansvaret med ettersyn og gressklipping i 
havna. Vi er ekstremt heldige som har en slik ivrig og pliktoppfyllende kar i havna. 
Takk til Hans for meget godt utført arbeid. 
Et stadig tilbakevendende problem er at utliggerene fryser fast i isen ved juletider. En 
dugnadsgjeng fikk løst de fleste i romjula. 
Det er i året avholdt et styremøte. Medlemsmassen er stabil. Det er for tiden ingen 
ledige plasser i havna. 
 
Gaupen 23.03.15 
Styret 
 
Atle Bogsti    Hans Chr. Nannestad     Hans Bakke      Even Glestad 
    (Sign)                    (Sign)                    (Sign)                   (Sign 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Saksliste. 
 
 
Sak 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 
 
Sak 2. Valg av møteleder, referent og to til å skrive under protokollen. 
 
Sak 3 Årsmelding. 
 
Sak 4 Regnskap. (Egne papirer) 
 
 
Sak 5 Budsjett og kontingent. 
 
Grunneier har oppregulert leie på av havna, noe som gjør at også vi må legge på leia. 
 
Personlig medlemskap:       400.- (+100) 
Havneavgift: 
Eid plass med egen båt på plassen:    1300.- (+300) 
Eid plass uten egen båt på plassen:    1300.- (+300) 
Leid plass:     2100.- (+300) 
 
 
 
Styret legger til grunn at vi nå har akseptable priser 
og foreslår følgende omsetningspriser for 2015. 
Forslag: 
Alle bryggene  15000.- + for utligger 
 
 
Sak 6 Havneoppsyn. 

 
Hans Kvarstad har tatt på seg jobben med sommervedlikehold ett år til. 
Hans får 6000.- for jobben + at han får dekket faktiske utgifter til bensin og olje.  
Dette utgjør 200.- pr plass, for å slippe havnetjeneste i sesongen 
 

 
Sak 7.  Informasjonssaker  
 

Utedo. 
Styret ønsker å sette opp en enkel utedo til bruk for medlemmer og deres gjester. 
 
Utleie av plasser i havna. 
 Styret har diskutert at det eksisterer «låneordninger» av plasser i havna, dette er med 
på å undergrave vedtektene der det står at all vidreutleie av plasser skal gå gjennom 
foreningen. Det er også et økonomisk aspekt, der foreningen taper leieinntekter og 
plassene blir dyrere for oss alle. Styret ønsker ikke å frata noen de plassene de 
disponerer, men ønsker et formelt forhold, der «låner» er medlem i foreninga. 
Lån er greit for deler av sesongen, men ikke som permanent ordning. 
Styret vil også henstille de med plass som ikke benytter denne selv, om å vurdere 
salg, vi har flere interessenter. 
NB! Plasser som ikke skal benyttetes i sesongen meldes snarest til formannen. 

 
 



 
 
Sak 8. Valg 
 
På Valg: 
 
Even Glestad    som formann 
Atle Bogsti    som styremedlem 
Hans Bakke     som styremedlem 
 
Revisorer. 
Roger Nystuen     
Anne Jenny Sparingen 
 
 

Valgkomitè. 
Hans Rune Haugom 
Ole Anders Krogrud 
 


