
REFERAT FRA ÅRSMØTE 2010 i LANGVIK BÅTFORENING 

Årsmøtet i Langvik Båtforening ble avholdt på Cafe Hemma Hos mandag 12.04.2010 KL 1900. 

Til stede fra styre var: Karl Chr. Due (styreleder), Rune Grimsrud (kasserer), 

                                       Jørgen Winther-Larsen (styremedlem), Wilhelm Moxheim Fronth (varamann), 

                                       Christian Due (revisor). 

På årets møte stilte 21 medlemmer bestående av både andelshavere og ventelistemedlemmer. 

Innkalling og årsberetning ble gjennomgått uten bemerkninger. 

Gjeldende satser for medlemskap og leie ble vedtatt uforandret slik de er pr. i dag. 

Regnskap og budsjett for henholdsvis 2009 og 2010, ble gjennomgått av Rune Grimsrud. 

Styre ble meddelt ansvarsfrihet. 

Nytt styre ble valgt: Jørgen Winther-Larsen (styreleder), Christian Due (kasserer) 

                                   Sverre Tysland (styremedlem), Wilhelm Moxheim Fronth (varamann). 

Ny revisor ble ikke valgt på årets møte. Mulige kandidater kan melde seg til styre. 

Under punkt 6. eventuelt ble følgende saker drøftet: 

Årsmøtet presiserer at største båt skal ligge på plass no.1. I år Lars Tingstad med 12m CR klassisk 

Seilbåt. Denne uteble i sesong 2009 så årsmøte ønsker denne på plass før 1. Juni. Viktig her att kun  

En båt med mål innenfor rettsforlik av 1991 ligger på denne plassen. Kun 1. båt. 

Båtplassene er fordelt etter båtstørrelse, type båt, og manøvreringsevne, slik at flest mulig 

Skal bli fornøyd. Se liste på oppslagstavle eller nettside for oppdatering. 

Årsmøtet ønsker at båtavgift og årsmedlemmskap til bygdø vel slåes sammen for våre medlemmer. 

Styre tar dette opp med bygdø vel for sesongen 2011. Husk at alle skal være medlem i bygdø vel. 

Det ble også i år besluttet å ikke gjøre stranden mer egnet til utsetting av båter, da dette kan føre til 

Meget stor trafikk og ulempe for våre medlemmer. 

Det minnes om at parkering rundt bua ved bryggen kun skal finne sted under av og pålessing, og når 

Bilfører er å finne på bryggeanlegget. 

Dugnad blir i år tirsdag 4.mai kl 1700. Grunneier bygdø vel stiller med mannskap og containere til rusk og avfall. 
Bygdø båtforening er også varslet om denne felles innsats for en pen bukt. 

Ta med alt av utstyr og redskap for en heftig kveld. Vi bestiller pizza og drikke. 

Vi benytter anledningen til å ønske samtlige medlemmer en riktig trivelig båtsesong. 

For styret i Langvik Båtforening 

Jørgen Winther-Larsen 


