
Referat fra styre/årsmøte- 7. mai 2020

Tilstede: Roger Halvorsen, Arve Brun, Geir Morten Rise, Einar Mortensen, Harald Neverdal og Trond 

Mikkelborg  

Harald Neverdal, Trond Mikkelborg og Einar Mortensen er innkalt til styremøtet/årsmøtet da de er 

innstilt til nye verv.

Sak 1. Årsmøte
Da det er vanskelig å gjennomføre et årsmøte har styret sendt et skriv til alle medlemmene (datert 

den 27. april 2020). Her står det at årsmøtet blir utsatt på ubestemt tid. Allikevel er det noen saker 

må avklares og vedtas av medlemmene.  Dersom noen av medlemmene var uenige i styrets forslag, 

så måtte det komme til styre innen en uke fra medlemmene mottok skrivet. I skrivet har sittende 

styre bedt medlemmene om å ta stilling til følgende saker: 

 Nytt styre (forslag fra valgkomiteen)

 Endringer i havnereglementet

 Regnskap og revisjon for 2019 av klubbens økonomi.   

Forslag fra valgkomiteen til nytt styre:

 Formann: Karl Erik Hansen fratrer. Ny leder blir Roger Halvorsen. Valget er for et år.

 Kasserer: Arve Brun fratrer. Ny kasserer blir Harald Neverdal. Valget er for to år.

 Sekretær/nestleder: John Jordahl fratrer. Ny sekretær/n-leder blir Trond Mikkelborg. Valget 
er for to år.

 Vara havnesjef: Roger Halvorsen fratrer. Ny vara havnesjef blir Einar Jøran Mortensen. 
Valget er for to år.

 vara til styret: Rainer Halvorsen fratrer. Ny 1. vara til styret blir Werner Norum. Valget er for 
to år.

 Slippkomite: Alf Halvorsen er på valg, og tar gjenvalg for to år.

 Revisorer: Lars Børge Ragnvaldsen og Trond Mikkelborg tar begge gjenvalg. Valgene er for 
et år.

Det er ikke fremkommet motkandidater til valgkomitéens forslag til nytt styre og heller ingen 

motforestillinger til å velge på denne måten. Derfor er valgkomiteens forslag vedtatt.   

Forslag til endringer i havnereglementet

Havnereglement.



Bilag 1: Dumping av fiskeavfall i havneområdet er ikke tillatt.

Bilag 5: Avgift for store og små båter. Det foreslås at differensieringen mellom store og små båter går
ut. Årlig båtplassleie blir da kr. 4000,- uansett størrelsen på båten.

For øvrig er det en del endringer i formuleringer

Bilag 2. Materialforvalter er tatt bort.

Bilag 1. Havnereglene. Her endres pkt 7 til rengjøring av flyteelement. Tidligere var plasseier pålagt å 
utføre vedlikehold som var vanskelig å gjøre uten å demontere utrigger. Forslaget innebærer en 
forenkling av ansvaret.

Bilag 6. Slippen. Høytrykkspyleren leies ikke ut til bruk i havna. Den blir altså bare utleid til bruk på 
slippen.

Det er ikke fremkommet innsigelser på disse endringene i havnereglementet fra medlemmene. 
Derfor er forslagene til endringer i havnereglementet vedtatt.

Regnskap og revisjon av Reipå båtforenings økonomi 2019

Regnskap:

Reipå båtforening har i 2019 inntekter på 4.174.598,- og utgifter på 3.230.979, -. 

Kassebeholdningen var 01.01.19 på kroner 1.163.765 og den var per 31.12.19 på 1.362.796

Regnskapet besto av 248 bilag. 

Revisjon:

Regnskap er revidert av Lars Børge Ragnvaldsen og Trond Mikkelborg. Det fremkommer følgende 

kommentarer:

Bilag 214 (222) er betalt dobbelt. Her må det ordnes en kreditnota eller en reduksjon på betalinger til

Reipå eiendom på et senere tidspunkt.  

Videre bør styret se på om det er behov for å fremstille regnskapet med en egen balansedel for 

regnskapsåret 2020.

Revisor Lars Børge Ragnvaldsen og Trond Mikkelborg 

Årsmøte godkjenner regnskapet med merknader fra revisorer.

Avslutningsvis takket Roger Halvorsen Arve Brun for mangeårig innsats i Reipå båtforening med en 

påskjønnelse. Tilsvarende er også gjort til John Jordal for hans innsats for båtforeningen.  

Reipå 12. mai 2020

Referent, Trond Mikkelborg



Sak 2. Styremøte

Styremøtet ble satt etter årsmøtet, med det nye styret. Deltakere er: Roger Halvorsen, Harald 

Neverdal, Geir Morten Rise, Einar Gøran Mortensen og Trond Mikkelborg     

Referat fra forrige styre møte, godkjent.

Nytt siden forrige styremøte:

 Oppstramming av tau til bryggene

 Bryggene er satt i vinkel 

 Det er satt ut lodd til bryggene

Følgende oppgaver må prioriteres snarest:

 Registering i Brønnøysundregisterene med nye styre medlemmer. Trond Mikkelborg 

 Melde inn med KNBF og oppdatere register. Trond Mikkelborg

 Gi ny kasserer tilgang til bankkontoer. 

 Fakturere medlemmer for kontingent og båtplassavgift. Trond Mikkelborg

 Korrigere eventuelle båtplassutvidelser

 Ordne kart over havna slik at forsikring kan fornyes. Det må dokumenteres også fortøyning 

av kaianlegg.

Orienteringer:

 I forhold til utkjøringsrampe skal det lages ny i østenden av fylling/parkeringsplass.

 Kontobeholdning per 7. mai er 160.000,-

Møte heves.

Referent

Trond Mikkelborg
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