
 

Tananger Båtforening 
Referat - Årsmøte for 2006 

 
Årsmøte ble avholdt på Hummeren Hotell, onsdag 28.mars 2007.  
 
35 medlemmer var tilstede ved møtets begynnelse.  
Det forelå 2 fullmakter 

- Sigve Ravndal hadde fullmakt på vegne av Egil Ravndal. 
- Einar Vaardal-Lunde hadde fullmakt på vegne av Reidar Lund. 

 
Foreningens formann Einar Vaardal-Lunde ønsket velkommen til årsmøte.  
 
Årsmøtesaker 
 

1. Godkjenning av dagsorden. 
Det var ingen innvendinger mot dagsordenen. 

 
2. Valg av referent og ordstyrer. 

Valg av referent:  Christian Gryte 
Valg av ordstyrer:  Einar Vaardal-Lunde 

 
3. Styrets årsberetning. 

Årsberetningen ble delt ut.  
Einar Vaardal-Lunde gikk igjennom denne. 
Det var ingen merknader til årsberetningen. 

 
4. Regnskap 

Regnskapet for 2006 ble delt ut. 
Einar Vaardal-Lunde gikk igjennom dette.  
 
Det ble understreket at i 2006 har det vært fokus på å holde kostnadene så lave 
som mulig. Som en følge av dette er det kun det aller nødvendigste vedlikehold 
som er blitt utført. 

 
5. Forslag til vedtektsendringer.  

5.1  Forslag om endring av vedtekt 2.4.12. Oppløsning. 
Forslag om å oppløse foreningen blir å behandle som bestemt i § 6. For å bli 
gyldig må et vedtak om oppløsning ha fått 2/3 flertall av de møtende medlemmer, 
og dette flertallet må representere minst ½ av foreningens medlemmer. Etter 
eventuell oppløsning tilfaller foreningens eiendeler og rettigheter Sola kommune 
og forutsettes nytte til fordel for småtbåtinteresserte i Tananger-området etter 
nærmere beslutning av de kommunale myndigheter  
 



Endres til: 2.4.12 Oppløsning. 
Forslag om å oppløse foreningen blir å behandle som bestemt i § 6. For å bli 
gyldig må et vedtak om oppløsning ha fått 2/3 flertall av de møtende medlemmer, 
og dette flertallet må representere minst ½ av foreningens medlemmer. Etter 
eventuell oppløsning, tilfaller foreningens eiendeler og plikter den enkelte 
båtplasseier, og denne vil bli ansvarlig for de forpliktelser som foreningen har ut 
fra den andel av bryggeanlegget båtplasseier disponerer. 
    -------------------- 
Stemningen blant de oppmøte var negativ til å gjennomføre en slik endring av 
vedtekt 2.4.12. Styret trakk forslaget til endring av vedtekten. 

 
 

5.2. Forslag til endring av vedtekt 2.4.1. Styret. 
Foreningen ledes av et styre på 5 medlemmer, valgt på foreningens årsmøte, som 
dessuten velger 2 varamenn til styret. 
Formannen, havnesjefen velges særskilt for 1 år om gangen. De øvrige 
styremedlemmer blir valgt for 2 år om gangen, slik at halve styret blir fornyet 
hvert år.  
 
Endres til: 2.4.1. Styret. 
Foreningen ledes av et styre på 4 til 6 medlemmer, valgt på foreningens årsmøte. 
Alle styremedlemmer velges for 1 år om gangen.  
    -------------------- 
Deltakerne på årsmøte var positive til å foreta endring av vedtekt 2.4.1. Det var 
imidlertid et ønske at styrets medlemmer skulle være et fast antall istedenfor at 
antallet skulle kunne variere fra 4 til 6.   
 
Ved avstemming ble følgende endring av vedtekt 2.4.1 vedtatt: 
Foreningen ledes av et styre på 5 medlemmer, hvorav forman og havnesjef, valgt 
på foreningens årsmøte. 
Styrets medlemmer velges for ett år av gangen.  

 
6. Prosjekt ”Nytt bryggeanlegg 2007”.  

Finansieringsplan for ”Nytt bryggeanlegg 2007” ble delt ut.  
Denne ble gjennomgått av Einar Vaardal-Lunde. 
Det ble vist tegning av det nye bryggeanlegget. Av denne fremgikk det hvilken 
plass hver enkel båtplassinnehaver var tiltenkt.  
 
Bryggen vil bli forlenget med 12 meter. Det vil dessuten bli lagt ut ny bølgebryter 
ytterst. På ”Hummer-siden” av bryggen vil det bli lagt ut nye uteliggere.  
Disse vil være på henholdsvis 8, 10 og 12 meter.  
På siden mot Tananger Brygge vil det bli benyttet uteliggere fra det eksisterende 
bryggeanlegget. Det er de uteliggerne som er i best stand som vil bli benyttet. En 
del av de eksisterende uteliggerne som er i dårlig stand vil bli sent på overhaling. 
 
Båt & Brygge AS har kommet med anbud som omfatter demontering av 
eksisterende bryggeanlegg, bygging og montering av det nye anlegget.  
 
 
Styret la frem forslag om å inngå avtale med Båt & Brygge AS.  



Det ble foretatt en avstemming over hvorvidt det skulle gis aksept til å inngå 
avtalen med Båt & Brygge AS. 
 
Antall stemmer: 35 
For:  34 
Mot:    1 
 
Styret ble gitt tillatelse til å inngå avtale med Båt & Brygge AS. 

 
7. Medlemskontigent og diverse avgifter. 

7.1. Nedskriving av bryggeanlegget. 
Et tema som det var uenighet om var nedskrivingen av det nye anlegget. Noen 
ønsket å skrive det ned i løpet av ti år. Andre ønsket å skrive anlegget ned over 
flere år. 
 
Det ble vedtatt at spørsmålet om nedskriving tas opp ved neste årsmøte. 
 
7.2. Endring av bryggeleien pr løpemeter. 
Det ble foreslått at bryggeleien pr løpemeter skulle økes. Forslaget inneholdt en 
økning fra 300 kr til 500 kr pr løpemeter. 
 
Det ble holdt en avstemming over forslaget.  
Antall stemmer: 30 
For:  26 
Mot:    4 
 
Den nye bryggeleien er kr 500 pr løpemeter. 

 
8. Valg. 

8.1. Styret. 
Valgkomiteen bestående av Per Sekse og Karsten Gryte foreslo følgende styre: 
 
Einar Vaardal-Lunde  Formann 
Karl Atle Roth   Havnesjef 
Øistein Eriksen   HMS / Slipp 
Øyvind Tungland   Dugnadssjef 
Christian Gryte   Sekretær 
 
Disse ble klappet inn av årsmøte.  

 
8.2. Valgkomité 
Per Sekse og Karsten Gryte ble foreslått. 
Disse ble klappet inn av årsmøte. 

 
8.3. Revisor. 
Fredrik Sandve ble foreslått. 
Han ble klappet inn av årsmøte.  

 
8.4. Regnskap 
Regnskapet utføres av Rogaland Regnskap AS. 


