Referat fra årsmøte i Flytebryggegruppa i Kystlaget Trondhjem
torsdag 14. januar kl.1800 i Gulskuret.
Tilstede: Aksel Jørgensen, Knut Sveen, Marius Petter Wick, Jan-Petter Huberth Hansen, Livar
Rødsten, Ivar Soknes og Bengt Finstad.

1) Valg av referent og ordstyrer.
Bengt Finstad - referent; Aksel Jørgensen - ordstyrer.

2) Årsmelding og regnskap.
Styret har bestått av Jan Wickstrøm (leder) og Bengt Finstad (nestleder og kasserer) som ble
valgt inn ved siste årsmøte den 15/1-2015.
Pga. sykdom ønsket leder Jan Wickstrøm å fratre, og på et ekstraordinært årsmøte den 28/42015 ble Aksel Jørgensen valgt som leder fram til årsmøtet i 2016.
19 båter har benyttet flytebrygga i 2015 (13 andelseiere og 6 på midlertidig leie).
3 nye andelseiere ble tatt inn ved årsmøtet i 2015.
En båt ble nektet videre leie på flytebrygga.
En båt fikk sin leieavtale sagt opp og andelsinnskudd tilbakebetalt. Styret benyttet seg av
regelen om prøvetid.
Pga. Trondheim Havns prosjekt Renere Havn, ble alle båter flyttet fra Fosenkaia til flytebrygge i

Brattørbassenget den 28/8. Vi fikk plassert 8 av Flytebryggas båter til den midlertidige
havneplassen.
Vår hovedflytebrygge ble klargjort for flytting ved bla. å etterstramme flyteelementene.
Flytebrygga ble så flyttet til Skansenløpet, hvor den vil bli liggende til ut i april 2016. I slutten av
september ble nedgang og nedgangsbrygge tatt på land, og vha. dugnadsinnsats fikk vi hugd
opp nedgangsbrygga og fjernet denne. Det ble innkalt til 2 arbeidsmøter i desember for å se på
arbeidsoppgaver og løsninger for den nye nedgangsbrygga og nedgangen. Det ble også
bestemt å gjøre arbeidet på dugnad. Første møte møtte det opp 6 personen, og ved det andre
møtet 5 personer. Her er det plass til flere. Arbeidsoppgaver ble fordelt på det andre møtet og vi
bestemte at videre aktivitet med flytebrygga skulle legges til Kystlagets aktivitetskvelder på
onsdagene.
Flytebrygga har fungert bra også i år og det er foretatt kun små vedlikeholdsarbeider.
Maksimal kapasitet på flytebrygga er pr. i dag ca. 20 båter med smått og stort.
Styret har siste sesong prioritert inntak av tradisjonelle åpne båter (som flytebrygga opprinnelig
ble bygget for) og fikk årsmøtets godkjenning for å fortsette denne prioriteringen.

Regnskap for 2015- vedlagt og presenteres.
Regnskap for 2015 ble presentert og ble godkjent på årsmøtet (vedlagt).

3) Fastsettelse av:
1) Andelsinnskuddets størrelse – uendret.
2) Leiepriser – uendret.
3) Nye andelseiere: Mottatt søknad fra:
Bao Quoc Le, Åfjordfæring med råseil, 19 fot. Søknaden ble behandlet og vedtatt på årsmøtet.
Svein Olsen, Nordlandsfæring, 17 fot. Søknaden ble behandlet og vedtatt på årsmøtet.
Petter Øyn, Nordfjordsfæring med luggerseil, 17 fot. Søknaden ble behandlet og vedtatt på
årsmøtet.
Målfrid Todal, Nordlandsseksring, 19 fot. Søknaden ble behandlet og vedtatt på årsmøtet.
Bengt Finstad, tildelt båtplass ved flytebrygga – Geitbåt fra Åfjord, 16 fot.

4) Budsjett
Budsjett for 2016 ble presentert og ble godkjent på årsmøtet (vedlagt).

5) Innkomne saker: må være styret i hende senest dagen før årsmøtet.
1) Tillegg/endringer i vedtektene fremmet av styret vedtatt (revidert dokument vedlagt)
2) Tillegg/endringer i bruksreglene fremmet av styret vedtatt (revidert dokument vedlagt)

6) Flytebryggas vedlikeholdsplan
På årsmøtet ble det besluttet at vi skal foreta etableringen av den nye flytebrygga på dugnad og
med et totalt kostnadsoverslag på rundt kr. 20 000 for dette arbeidet i 2016. Vi satser på å sette
eksisterende brygge på plass først og deretter lage en ny nedgang til brygga når vi har fått tatt
de endelige målene på brygga. Vi fortsetter derfor arbeidet med den nye nedgangsbrygga og
forbedringer av nedgangen på onsdagskveldene som en aktivitet i Kystlaget. Arbeidsplanen ble
presentert på møtet og det ble tatt en gjennomgang av prosjektet som bør være ferdig til
flytebrygga er tilbake i løpet av april.
Videre ble en skisse over båtplassene for 2016 presentert og diskusjonen rundt strømsøyle,
vannpost og lys på brygga ble nevnt. Dette er ting vi tar fatt på i neste runde.

7) Valg av styre
Aksel Jørgensen (leder) var på valg. Han tok ikke gjenvalg. Marius Petter Wick stilte seg til
rådighet som ny leder og ble valgt til leder for flytebryggegruppa i 2016 med en stemmes
motvekt.
Aksel Jørgensen takkes for en solid og god ledelse av flytebryggegruppa i 2015.
Bengt Finstad ble valgt som nestleder (kasserer) for 2016.

Fra styret i Flytebryggegruppa Aksel Jørgensen og Bengt Finstad 20.01.2016.

