Referat fra Årsmøte i Killingen Båtforening, KNS, Dronningen brygge, 19.2.19
Dagsorden:
1. Godkjenning av innkallingen
Innkallingen ble godkjent uten merknader
2. Valg av møteleder og referent
Bo Callander ble valgt til møteleder og referent
3. Årsberetning
Årsberetningen ble gjennomgått, spørsmål besvart og tatt til etterretning
Årsmøtet tilkjenne gjorde bekymring til utestående ubetalt medlemskontingent og mangel på
innbetaling av gebyr for manglende fremmøte til vakt. Mange er gjengangere. Slippeier får
oversendt bilag, slik at han ettergår utestående og tar dette med ulike leietagere, ved
kontraktsfornyelse.
4. Regnskap
5. Årsregnskap ble gjennomgått, spørsmål besvart og godkjent av årsmøtet. Styret representanter
skrev under regnskapet.
6. Kontingent
Kontingent i dag er 800,-, årsmøtet ble enige om å heve dette til 900,-. Årsak til dette utdypes
under pkt 9. informasjon fra slippeier og informasjon fra styret.
7. Innkomne forslag
a. Innkommet forslag fra Simon Graves – badestige og livbøyer, se egen sak
Det nye styrer får i oppdrag å utrede, komme med forslag og igangsette innenfor de
økonomiske rammer som inntekter og kostnader utgjør i båtforeningen. Simon involveres,
sammen med utpekt person fra styret og slippeier.
8. Valg
Tore Foss og Bo Callander stod begge på valg. De ble begge gjenvalgt av et enstemmig
årsmøte. Det ble reist forslag om ujevn tilsettingstid, siden begge roller i årsmøtet står på valg
samtidig med to års varighet. Styret fikk mandat fra årsmøtet til å bestemme hvilke av de to
som vil stå for tre år, kontra to år, slik at kontinuiteten blir opprettholdt.
Ordinært årsmøte ble avsluttet
9. Informasjon fra slippeier og informasjon fra styret
Oslo kommune har installert vannmåler, slik at vi fremover vil måtte betale for alt vann som
forbrukes, stipulert kost per båtplass er 100,-, faktureres sammen med båtplass til hver enkelt.
Da er det viktig at alle påser at vann ikke renner fra kraner etc.
Slippeier informerte om pågående aktiviteter og samtaler med kommune og stat.
Alle oppfordres til å holde det rent rundt seg på brygga og fellesområder. Hundeeiere må
plukke opp etter at hundene har gjort sitt fornødende. Påtreffes det personer med hund som
ikke går med hund i bånd og som gjør fra seg uten at det ryddes, kan dette få konsekvens for
den enkeltes leieforhold i marinaen. Katter skal være under kontroll og ikke slippes løs, øya
har et rikt fugleliv og skal ikke forstyrres av «streif»katter.
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