Referat fra årsmøtet i Milde Båtlag
Tirsdag 18. november 2003, møte satt kl 19.07

Dagsorden
1. Åpning og godkjenning av innkalling. Enstemmig godkjent.
2. Valg av dirigent, Stein Strømme
Referent, Birte Sture
Tellekorps, Kjell Totland og Hans Petter Fredriksen
3. Godkjenning av frammøtte representanter. Enstemmig godkjent 15 stk.
4. Godkjenning av saksliste. Enstemmig godkjent.

Sakslite
1. Årsberetning, overskriftene i årsberetningen ble opplest av Stein
Strømme.
Kommentarer under gjennomgang av årsberetning :
Medlemslisten er ikke helt oppdatert, der mangler noen jolleseilere.
Gunnar Milde, kommentar til Materiell : optimistjolle, det er vedtak på
kjøp av to optimistjoller fra i fjor, foreløpig er det bare kjøpt inn en. Det
vil bli kjøpt inn en til i inneværende år.
Nils-Ove informerer om Grunnkjøp
Det er undertegnet kjøpekontrakt med Bergen Kommune, Jorunn Nerheim
(forvaltning sjef) .
Styrets tanker om tilbygget og påbygget :
- naust for Zoom og Optimist i underetasjen på nybygget
- dusj og garderobe i annen etasje på nybygget
- nytt styrerom i annen etasje på nybygget
- toalett for funksjonshemmede i annen etasje
- heis
-Petter Strømme har tegnet utkast til 5 forslag
Det vil bli nedsatt et utvalg for tegninger av naustet/utkast samt
kostnadsoverslag.
Det nye styret må lage et mandat, dette vil bli gjennomført snarest.

Nils-Ove informerer om Bua
Torunn Økland har søkt om tilbygg på Bua, iflg ny lov av i sommer er det
utbygger Link som skal sende ut nabovarsel. Nils-Ove har sendt inn klage
til Link og Bergen Kommune, da båtlaget ikke har mottatt nabovarsel.
Torunn Økland ønsker å bygge ut 2,5m x 5,3m mellom Båtly og Bua.
Iflg kartforretning eier hun kun 40cm ut mot steinkaien og 50cm bak Bua.
Hun ønsker å bygge på kommunens eiendom og har søkt om skjenkeløyve,
ønsket er å drive lett servering.
Nå er ønsket å selge Bua for 1,5 millioner kroner…
Åge informerer om Stønadsmidler
Fra NIF og den Olympiske Komité har vi mottatt aktivitetsmidler på
kr. 10.456,Jakten på stønadsmidler vil bli intensivert…
Årsberetning enstemmig godkjent

2. Regnskap
Gjennomgang av Grethe Milde, regnskapet er enstemmig godkjent.
Kommentar fra Kjell Totland, vi skulle kanskje skrevet dataanlegget ned
til kr 1,Stein Strømme leser revisjonsberetning, ok godkjent av Dag Steinslid.
3. Forslag fra styret, avgjøres ved håndsopprekning.
signaturrett, enstemmig.
leie båter, enstemmig.
Ottar Uthaug foreslår, joller gratis
Gunnar Milde foreslår, joller og oselvar gratis, oselvar ikke aktive
kr 3.00,Styret endrer sitt forslag til gratis for joller ellers make
Avstemming avgjort 15 for og 1 mot.
Styrets forslag : Gratis for joller ellers make
Innkjøp av ny/brukt Zoom
Det er vanskelig å få tak i brukt Zoom, vi har fått tilbud om å kjøpe
ny Zoom, grå inkl. registrering + vogn til kr. 24.500,Enstemmig avgjort.
Strøm på land og i kai for vinteren for båteierene.
Enstemmig avgjort.

4. Forslag fra medlemmene.
Ingen mottatt.
5. Vedta kontingent.
5.1 Styret foreslår at kontingenten forblir uendret, enstemmig avgjort.
6. Budsjett for 2004
Enstemmig avgjort
7. Valg av nye representanter til styret og utvalg. Enstemmig avgjort
Valg komiteen bestod av
Leder : Morten Nytun (ikke aktiv)
Medlem : Bjørn Rasmussen
Medlem : Nils-Ove Nipen
Styret
Leder Nils-Ove Nipen , valgt
2. styremedlem Dag Olav Drange, valgt
3. styremedlem Ottar Uthaug, valgt
1. vara Odd Haugland, valgt
2. vara Lasse Rognaldsen, valgt
3. vara Petter Strømme, valgt
Treningsutvalg
Leder Ottar Uthaug
Petter Strømme
Frode Njøs

Revisor
1. revisor Dag Steinslid
2. revisor Kjell Milde

Nøst og Havn
Leder Dag Olav Drange
Helge Woods

Redaksjonskommite
Lasse Rognaldsen

Ting representanter
HSK og NSF
Nils Ove Nipen, Stein Strømme og Åge Milde
Valg komite
Nils-Ove Nipen, Bjørn Rasmussen og Birger Bjerke (foreslått)
Årsmøtet hevet klokken 20.40

