
 
 
 
 
REFERAT FRA ÅRSMØTET 2009 I LANGVIK BÅTFORENING. 

 
 
 
 

Årsmøtet i Langvik Båtforening ble avholdt på Cafe Hemma Hos mandag 
30.03.09 kl.1900. 
Til stede fra styret var Karl Chr. Due (styreleder), Rune Grimsrud (kasserer), 
Jørgen Winther Larsen (styremedlem), Wilhelm Moxheim Fronth (varamann). 
 
På årets møte stilte 19 medlemmer bestående av både andelshavere og 
ventelistemedlemmer. 
 
Innkalling og årsberetning ble gjennomgått uten bemerkninger. 
Vedtektene og bakgrunnen for noen av disse ble gjennomgått, og endringene i 
§3 ble vedtatt. (De nye vedtatte vedtektene ligger ute på www.langvikhavn.com) 
Videre fikk styret i avstemning medhold i at ingen av foreningens medlemmer 
kan gjøre hevd på å benytte den samme båtplass fra år til år, og den praksis som 
er beskrevet i vedtektenes §3 opprettholdes. 
 
Gjeldende satser for medlemskap og leie ble vedtatt uforandret slik de er pr. i 
dag. 
 
Regnskap og budsjett for henholdsvis 2008 og 2009, ble gjennomgått av Rune 
Grimsrud. Styret ble meddelt ansvarsfrihet. 
 
Styret ble gjenvalgt, og består nå av: Karl Chr. Due (styreleder), Rune Grimsrud 
(kasserer), Jørgen Winther Larsen (styremedlem), og Wilhelm Moxheim Fronth 
(varamann). 
Christian Due tok gjenvalg som revisor. 
 
Årsmøtet har gitt Lars Tingstad anledning til å legge sin 12m CR klassisk seilbåt 
på endeplassen (NR.1). Båten er innenfor de mål pkt.5 i rettsforliket fra 1991 
tillater (Erling Lind er orientert i brev). Tingstad vil i den forbindelse bekoste de 
nødvendige forsterkninger av bryggen, og styret anser det som riktig at 
bryggeanleggets til enhver tid største båt ligger på denne plassen. 
Styret har også i år fordelt plasser etter båtstørrelse, type båt, og 
manøvreringsevne, slik at flest mulig skal bli fornøyd. 



 
 
Styret presiserer at samtlige må sjekke og forholde seg til årets plassliste, 
vedlagt, oppslått på tavlen, og utlagt på www.langvikhav.com før båten 
fortøyes. 
 
Det minnes også om at parkering ved bua må begrenses til frakt av 
personer og utstyr. (Eier må være tilgjengelig i havnen.) 
 
Det vil i år bli avholdt dugnad tirsdag 05.05 fra kl.1700. Det planlegges å gi bua 
et strøk beis, justere utriggere, gjøre bryggen ren, samt rake og rense opp slik at 
området oppleves som et trivelig sted å være. Det er fint om medlemmer fra A-
M tar med rake/kost, og medlemmer fra N-Å tar med rive/grensaks. Styret vil 
besørge servering av mineralvann og Pizza (tilgjengelig når vi starter opp). 
 
 
 
Møtet ble avsluttet ca. kl.2100. 
 
 
For styret i Langvik Båtforening 
Karl Chr. Due 
Styreleder 
 
Vedlegg: Plasslister for sesongen 2009 


