Referat fra årsmøte i Flytebryggegruppa Kystlaget Trondhjem - mandag 17.
februar kl.1800 i Gulskuret.
Tilstede: Ingrid Berg, Aksel Jon Jørgensen, Marius Petter Wick, Audun Podsada, Ivar
Soknes, Knut Sveen og Bengt Finstad. Jan Wickstrøm fraværende pga. sykdom.
1) Valg av referent og ordstyrer:
Bengt Finstad referent, Aksel Jon Jørgensen ordstyrer. Aksel Jon Jørgensen og Marius
Petter Wick – signering av møtereferat.
2) Årsmelding 2013 og regnskap
Styret i 2013 har bestått av Jan Wickstrøm (leder) og Bengt Finstad (nestleder og kasserer).
Forrige årsmøtet ble avviklet den 06.02.2013.
19 båter (andelseiere og ikke andelseiere) har benyttet flytebrygga i 2013/14. Andelseiere: 7
helårsleie, 7 sommerleie, 1 vinterleie (2013-2 mnd). Ikke andelseiere: 4 båter, hhv. 1, 2, 3 og
6 mnd. En ny andelseier i 2013.
Den nye flytebrygga har fungert bra og en ny utrigger ut mot kanalen er satt ut. Plassering
av Fløttmann ved denne. Ser ut som om dette fungerer nå. En del vedlikeholdsarbeid er
planlagt for 2014 og dette presenteres under punkt 6 senere.
Regnskap ble lagt fram under møtet og oversikten er hengt opp på oppslagstavla for
flytebryggegruppa sammen med referatet. Kaileie til kystlaget har utgjort hovedutgiftene i
2013. Kontobeholdning per 31.12.2013 er kr. 16 173,07. Regnskapet ble godkjent på
årsmøtet.
3) Fastsettelse av av 1) Innskuddets størrelse; 2) Leiepriser 3) Nye andelseiere.
Pkt 1. Foreslås som tidligere. Vedtatt.
Pkt 2. Nye leiepriser ble vedtatt på tidligere årsmøte (henger på oppslagstavla i Gulskuret)
og ble innført for å dekke opp økt kaileie fra Kystlagets side. Disse prisene har blitt benyttet
for sommer 2013/vinter 2014. Leiepriser på båter over 30 fot ble endret på årsmøtet – kr.
1500 og kr. 700 for hhv. sommer- og vinterleie. Leiepriser for båter under 30 fot som
tidligere. Ved fremtidige økte utgifter for flytebrygga må samtlige leiepriser oppjusteres.
Pkt. 3. Nye andelseiere. En ny i 2013.
4) Budsjett
Budsjettet for 2014 ble presentert og er hengt opp på oppslagstavla til flytebryggegruppa.
Leieinntekter for båter sommer- og vinter 2013/2014 var hovedsakelig ikke med på 2013
regnskapet og disse vil komme inn på 2014-regnskapet. Budsjettet ble godkjent på
årsmøtet.
5) Innkomne saker – må være styret i hende senest dagen før årsmøtet.
Innkomne saker ble tatt opp på årsmøtet.
Sak 1: Ivar Soknes har søkt om båtplass ved flytebrygga for båten «Det gode liv» - båten er
35’ lang og 12’ bred og veier om lag 12 tonn. Det ble en omfattende diskusjon rundt dette på
årsmøtet og konklusjonen var at vi måtte se dette an framover mot våren mhp. båtplass.
Prioriteten for båtplass ihht. vedtektenes punkt 1 er for de minste båtene. Deretter får de
større båtene prioriteres evnt. anbefales å søke kaiplass ved fast kai.

Sak 2: Søknad om andelseierskap og flytebryggeplass for en 19‘ hundromsfæring for Knut
Sveen. Søknaden ble behandlet og vil sees i sammenheng med sak 1 tidlig i vår.
Sak 3: Søknad om flytebryggeplass for «Stella/Litjlaksen» (sjark ca. 8 m lang og 3 m bred)
for sommeren 2014 for Aksel Jørgensen. Søknaden ble behandlet og vil sees i
sammenheng med sak 1 og 2 tidlig i vår.
Sak 4: Salg av færing for Svein Olsen – kr. 30 000 til Kystlaget der kr. 15 000 av denne
summen går inn som gave til Kystlaget. Årsmøtet så positivt på dette tilbudet men kunne
dessverre ikke ta på seg denne oppgaven og ber Olsen om å foreta dette salget privat.
Sak 5: Leie av båtplass ved opptak av båt – regler. I henhold til vedtektenes punkt 6 vil vi
poengtere at brukere av flytebrygga må melde sitt behov for båtplass til styret innen den 30.
april hvert år for å få rett til plass. En påminnelse på dette vil sendes ut to til tre uker før
fristen. Sommerleie skal da betales for båtplassen selv om båten ikke ligger ved brygga.
Sak 6: Maksstørrelse på båter ved flytebrygga. Dette er en viktig sak som ble diskutert ved
årsmøtet. Som nevnt i vedtektenes punkt 1 er.. «Gruppas formål er drift og vedlikehold av
flytebrygga, som er ment for Kystlagsmedlemmers mindre tradisjonsbåter som ikke kan ligge
ved kai». Kriteriene her må settes ved tonnasje av båt og lengde og bredde og generelt
volum. Disse kriteriene er vanskelige å definere og må tas opp ved vurdering av plassering
av båtene ved flytebrygga til våren. Større båter er nok bedre egnet til å ligge ved fast kai
pga. at flytebryggas forankring ikke er helt optimal og at store båter i tillegg utgjør et stort
vindfang til flytebryggas forankring.
6) Flytebryggas vedlikeholdsplan og plan framover.
Montering av en ny utrigger ut mot kanalen for Fløttmann og tilrettelegging av plass til flere
båter ved flytebrygga. Nedgang har fått et felt med strekkmetall som gjør ferdsel på
nedgangen sikrere. Ny platting med hjul mellom brygge og kai må monteres. Annet
vedlikeholdsarbeid er også planlagt. Stormen knekte en av pålene på flytebrygga og denne
må sikres på nytt. I tillegg er det tenkt å sette en påle på nedsiden av brygga for å sikre
brygga ytterligere. Dette er gjort avtale med Havna om å bidra med arbeid på dette. Det ble
tatt en gjennomgang av opplegget for 2014 på møtet.
7) Valg av styre, leder og nestleder (kasserer)
Bengt Finstad går over som leder av flytebryggegruppa i henhold til vedtektene samt at han
fortsetter som kasserer for 2014. I henhold til vedtektene var nestleder på valg og Jan
Wickstrøm ble valgt til nestleder for 2014. Ingen andre kandidater ble meldt under punkt 5 og
forslagene ble enstemmig vedtatt på årsmøtet.
Fra styret, Jan Wickstrøm og Bengt Finstad, Trondheim 24.02.2014.

