
 

Styrets årsberetning 2014 

 

Styret har bestått av følgende personer 

David Heng  Styretsleder 

Erik W. Karlsen Sekretær 

Kai-Rune Kristiansen Kasserer 

Frode Meling  Havnesjef (Trakk seg fra styret i desember 2014)  

Frode Meling trakk seg fra styret i desember 2014 på grunn av uenighet med resten av 

styret.  

Valgkomite 

Martin Medhus 

Egil Vareberg 

På valg 

Styremedlemmer som er på valg 

David Heng   Styreleder Valg for 2 år  Er villig til å ta gjenvalg 

Erik W. Karlsen Sekretær Valg for 2 år  

Havnesjef  På valg  Valg for 1 år  

Møter 

Det er blitt avholdt 5 styremøter, i tillegg til dialog via mail og telefon.  

Medlemmer 

Vestre Åmøy båtforening har 65 medlemmer.  Av disse er 2 hytteeiere, 1 hustomteier og 2 

som har flyttet fra Vestre Åmøy. De to sistnevnte har barn/foreldre som fortsatt bor på 

Vestre Åmøy. 

Båtforeningen har fått 2 nye medlemmer.  Ett medlem har forlatt foreningen i 2014. 

Dugnad  

Det er blitt skiftet ut 6 utriggere i indre havn (Molo), samt at det er fikset ytre utriggere på 

ytre havn (flytebryggen) slik at båtplass 2016 kunne bli solgt. 

I tillegg ble hjulene på landgangen til flytebryggen fikset, samt etterstramming av alle fester 

på utriggere på flytebryggen. 



Annet arbeid utført 

Det er blir fikset strømbokser på ytre havn (Flytebryggen), samt strømanlegg på indre havn 

(molo) Arbeidet er blitt utført av Rogaland Elektro, Mosterøy. 

I tillegg kan vi nevne at det er blitt utført inspeksjon for festene på flytebryggen. 

Inspeksjonen er utført av en dykkerklubb.  

Båtplasser 

Det er 54 båtplasser eid av 50 husstander. Det vil si at det er 4 husstander som eier 2 

båtplasser hver. Båtplassene er fordelt mellom to havner, Indre havn (Molo) med 38 plasser 

og ytre havn (Flytebryggen) med 16 plasser. 

Det har blitt solgt 2 båtplasser på flytebryggen. Båtplassnr.  2001 er solgt fra Anneli Bjerka til 

Lise Aak. Båtplass 2016 er blitt fikset og redusert fra 4 til 3 meter.  Båtplassen er blitt solgt 

fra foreningen som en sommerplass til Kai-Rune Kristiansen for kr. 55.000,-. Det var ingen på 

kjøpslisten som ikke hadde båtplass som ønsket å kjøpe denne plassen.  Første medlem på 

kjøpslisten for de som har båtplass takket også nei. 

I tillegg kan det nevnes at Kai-Rune Kristiansen har overført båtplass nr. 1022 til sin kone 

Irene Risheim Kristiansen. 

Regnskap 

Alle medlemmer har nå betalt avgift for 2013 og 2014 innenfor regnskapsåret 2014 og vi er 

àjour per 31. desember 2014.  

Ekstra vedlikeholdsavgift overført til vedlikeholdskontiene. For alle medlemmer med 

båtplass er det trukket kr. 600,- fra medlemsavgiften på kr. 800,- Dette beløpet er overført til 

vedlikeholdskontoene hvor medlemmet har båtplassen sin. Dette er besluttet utført av årets 

styre for regnskapsårene 2013 og 2014. Alle medlemmer har av samme årsak betalt lik 

medlemsavgift til medlemskontoen på kr. 200,- per år.   

Regnskapene og bankkontiene er gjennomgått siden 2003 og fram til 2013. Alle feil og 

mangler er rettet opp i regnskapsåret 2014. Regnskapene var ferdige og levert til revisjon 

fredag 2. januar 2015.  

Alle 3 kontiene er i pluss og ingen av kontiene har verken gjeld eller utestående fordringer 

per 31. desember 2014.  

Kassen er oppgjort og pengene er satt inn på medlemskontoen. 

Henviser ellers til regnskapet for 2014. 

  



Saldo i Bank  

Bankkonto  Bank Saldo  

Medlemskonto 3230.30.19978        74 271,53  

Molo 3230.30.26532      255 023,48  

Flytebrygge 3201.39.55459        38 891,78  

Totalt      368 186,79  

 

Styret 2014 

David Heng 

Styrets leder 


