Årsmøte 2018
Det kalles med dette inn til Milde Båtlags årsmøte 13. mars klokken 19.00 i
Mildenøstet

Dagsorden:
1. Åpning av årsmøte og godkjenning av innkallingen
2. Valg av dirigent, referent og tellekorps samt to til å signere protokoll
3. Godkjenning av fremmøtte medlemmer
4. Godkjenning av saksliste
Saksliste:
1. Årsberetning 2017
2. Regnskap 2017
3. Forslag av saker fra styret
4. Forslag av saker fra medlemmene
5. Vedta kontingenter og avgifter
6. Budsjett for 2018
7. Valg av representanter til styre og utvalg

Forslag fra medlemmene som skal behandles på årsmøte må være sendt styret
innen 27.02.18
Vel møtt!
Vedlegg: Forslag fra styret

3. Forslag fra styret
3.1 Oppheving av dugnadsplikten.
Bakgrunn:
Dugnaden og dugnadsplikten er viktig for drift og vedlikehold av Milde Båtlags anlegg. Alle som
har båt liggende i anlegget plikter å bidra med inntil 10 timer pr sesong. Unntatt er tillitsvalgte og
pensjonister over 67 år. Vi mener at alder ikke bør være et hinder for å bidra på dugnader.

Forslag:
Styret foreslår å oppheve dugnadsfritaket for pensjonister over 67 år slik at den aktuelle setningen i
§3 i vedtektene blir: «Dugnadsfritak for tillitsvalgte

3.2 Endring av styresammensettingen.
Bakgrunn:
Styret i Milde Båtlag består i dag av 9 styremedlemmer og 4 varamedlemmer. Dette mener styret er
uforholdsmessig stort og lite effektivt. Dersom styret blir redusert vil dette gi flere hender til
dugnadene.

Forslag:
Endre §15 pkt. 10 til at «Årsmøtet skal foreta valg: leder, nestleder, sekretær, økonomistyrer,
1. styremedlem: regatta, 2. styremedlem: havn og nøst, 3. styremedlem: jentelaget.
3 varamedlemmer med møterett som kan kalles inn ved behov: 1. varamedlem: IT, 2. varamedlem:
web, 3. varamedlem: arrangementstøtte og jollekontakt.

3.3 Bygge nye garderober og koble Mildenøstet til offentlig kloakksystem
Begrunnelse:
Milde Båtlag fikk 24. juli 2017 avslag fra Bergen Kommune på søknad om kjøp av parsell til service bygg.
Avslaget var begrunnet med at eiendom som er regulert til friområdet på Milde ikke skal selges.
Styret har så langt valgt å ikke klage på avslaget, da vurderingen har vært at en klagebehandling vil ta tid og
sannsynligheten for å vinne frem er begrenset.
For å dekke behovet for service fasiliteter, foreslår styret en løsning som gitt på tegningene under.
Forslaget inkluderer bygging av to garderober og to toaletter i nøstets nordvestre hjørne 1. etg. samt
tilknytning til offentlig kloakk. Dagens verktøybod flyttes til nye boder under trapp og ved skyvedør. Viste
plassering av toaletter vil redusere kostnader for tilknytning til offentlig kloakk da en slipper å legge rør
rundt nøstet. Dagens kloakk løsning er ikke i henhold til gjeldene krav og bør uansett oppgraderes.
Eksisterende toaletter vil bli stengt.
Foreslått løsning vil redusere kapasiteten for lagring av Oselvarar tilsvarende to båter. Reduksjonen vil ikke
føre til at noen av båtene som er lagret i nøstet i dag må ut.

Kostnadsoverslag:
Tilknytning offentlig kloakk, ferdig lagt rør, pumper og kummer
-Bygg materialer garderober.
-Rørlegger garderobe.
-Elektriker garderobe.
-Materialer boder.
-Reserve: + 25%
Total: ca nok.500 000,Det forutsettes at så mye som mulig av byggearbeidet gjennomføres på dugnad.

Forslag:
Årsmøte gir styret fullmakt til å benytte inntil 500 000 ,- for å:

•
•
•

Koble Mildenøstet til offentlig kloakkanlegg
Bygge to nye garderober og to toaletter i det nordvestlige hjørne av 1 etg. MIldenøstet
Flytte eksisterende verktøy bod til to nye boder under trapp og ved skyvedør

4. Forslag fra medlemmene
Ingen forslag mottatt

