Referat fra årsmøte for Flytebryggegruppa, Kystlaget Trondhjem,
onsdag 31/1 – 2018 kl. 18.00 i Gulskuret.
Tilstede: Roger Sandø, Aksel Jørgensen, Knut Sveen, Marius Petter Wick, Eivind Paaske, Bengt Finstad,
Ivar Soknes, Jan Petter Hubert Hansen, Sten Cato Nordsæther.
Budsjett samt nye leiepriser er vedlagt.
1) Valg av referent og ordstyrer.
Bengt Finstad – referent og ordstyrer.

2) Årsmelding og regnskap.
Styret har i 2017 bestått av Marius Petter Wick (leder) og Bengt Finstad (nestleder og kasserer).
19 båter har benyttet flytebrygga i 2017 (alle andelseiere).
3 båter (en andelseier og 2 ikke-andelseiere) har fått tildelt plass for vinterleie for 2017/2018.
2 nye andelseiere ble tatt inn ved årsmøte i 2017.
Det ble iht. årsmøtet i 2017 avsatt kr. 6000 til diverse gjøremål ved brygga i 2017. I henhold til
dette ble det kjøpt inn utstyr for å skaffe vanntilførsel til brygga. Arbeidet ble kostnadsfritt utført
under ledelse av Marius Petter Wick slik at totalkostnadene for denne monteringen kom på kr.
3000.
Flytebrygga har ellers fungert bra i år, og det er foretatt kun små vedlikeholdsarbeider. Blant
annet så fikk vi sikret nedgangen og rekkverket til brygga samt at det ble montert vannuttak på
brygga.
Maks kapasitet på flytebrygga er pr. i dag ca. 20 båter med smått og stort.
Regnskap for 2017 ble presentert på årsmøtet. Kontobeholdning er per 31.12.17 kr. 39 824,61.
Regnskapet for 2017 ble godkjent på årsmøtet.

3) Fastsettelse av:
i) Andelsinnskuddets størrelse – endret på årsmøtet i 2017 (fra kr. 2500 til kr. 3000) – ingen
endring for 2018.
ii) Leiepriser – endret på årsmøtet i 2017 (20%) økning – ingen endring for båter opp til 30 fot for
2018.
Det ble presentert et forslag om at årsleie for båter over 30 fot harmoniseres med de andre
leieprisene for båter opp til 20 fot (kr. 1200), og båter opp til 30 fot (kr. 1800) og foreslått satt
ned fra nåværende kr. 3600 til kr. 2400 for årsleie (sommer kr. 1600 og vinter kr. 800). Dette vil
også harmonisere med leieprisene for ikke-andelseier med båter i samme størrelsesklasse.

Det siste punktet ble diskutert på årsmøtet og det ble vedtatt at man for båter over 30 fot skulle
sette ned nåværende sommerleie fra kr. 2400 til kr. 2000 og nærende vinterleie fra kr. 1200 til
kr. 1000. Årsleie for båter over 30 fot blir da satt til totalt kr. 3000.
iii) Nye andelseiere – ingen nye søknader for 2018.

4) Budsjett
Budsjett for 2018 – ble presentert på årsmøtet og vedtatt.

5) Innkomne saker:
Det kom ikke inn noen nye søknader om nye andelshavere ved brygga for 2018.
Kystlaget Trondhjem har søkt om båtplass fra og med 2018 for Åfjordsseksringen «Futen» og for
Oselveren «Fønix». Disse båtene skal være lagsbåter til bruk, opplæring og glede for kystlagets
medlemmer. Årsmøtet vedtok at disse to båtene skulle få plass ved flytebrygga.

6) Flytebryggas vedlikeholdsplan
En gjennomgang av vedlikeholdsplanen ble presentert:
-

Vanlig vedlikehold – skifte av bolter på brygga, noen penselstrøk på treverk/metall.
Strømuttak på brygga og montering av lys på brygga vil prioriteres for 2018. Det ble besluttet at
vi kan avsette inntil kr. 30 000 til dette arbeidet for 2018. Vi vil innhente tilbud og følge opp
dette prosjektet utover våren.
Meisle ut eller legge over en plate på sementkant på kaia ved overgang til nedgangen til
flytebrygga slik at båtene mest mulig skånsomt kan dras opp over dette hinderet.
Montering av en rulle å på den nedsenkbare plattingen der vi drar opp båtene på brygga samt å
montere fendere på kanten på denne plattingen.
Dugnad – det innkalles til dugnad for å få utført disse gjøremålene.

7) Valg av styre
Leder for flytebryggegruppa i 2017, Marius Petter Wick, er iht. vedtektene på valg. Han ble valgt
som nestleder for 2018. Vedtatt på årsmøtet.
Nestleder for flytebryggegruppa i 2017, Bengt Finstad, er iht. vedtektene leder for
flytebryggegruppa for 2018. Kan også fortsette som kasserer for 2018. Vedtatt på årsmøtet.

Fra styret i Flytebryggegruppa, Bengt Finstad og Marius Petter Wick, 06.02.2018.

