
 

REFERAT FRA ÅRSMØTE I  

UTGÅRDSKILEN BÅTFORENING  

Søndag 24. april 2022 klokken 14:00  

I auditoriet på Hvaler barne- og 

ungdomsskole.   

33 medlemmer deltok 

 
 

Dagsorden 

 
Åpning av årsmøtet ved lederen  

 Heidi åpnet møte. 

 

Valg av møteleder  

 Rolf Utgård ble valgt til møteleder. 

 

Valg av referent  

 Roger Kopperud ble valgt til referent. 

 

Valg av to medlemmer til å signere protokoll (ikke styremedlemmer) 

 Villy Olsen og Johnny Olsen ble valgt til å signere protokollen. 

 

Godkjenning av saksliste  

 Saksliste ble godkjent. 

 

Årsberetning 2021  

 Årsberetning 2021 ble opplest av møteleder Rolf Utgård. 

En kommentar kom frem; neste møte bør være på samfunnshuset på 

Vesterøy. Styret i UBF er enige i dette. 

 

Regnskap 2021 og budsjett 2022.  

 Regnskap 2021 og budsjett 2022 ble gjennomgått. 

 Følgende kommentarer / spørsmål kom frem; 

 Det ble kommentert at foreningen må gjøre en vurdering hvordan 

foreningen kan få dekket en større andel av strømkostnaden / 



strømforbruk, og få oversikt over hvilke elementer trekker hva av 

det totale strømforbruket.  

 Regnskapet 2021 ble godkjent av årsmøte. 

 Budsjett 2022 ble godkjent av årsmøte. 

   

Innkommende forslag 

 Sak 1. § 2. Formål 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

 Sak 2. § 13. dugnad 

    Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

   § 12 Havneligge 

    Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

 Sak 3. § 6 Foreningens organ 

    Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

 Sak 4. § 7 Årsmøtets funksjoner. 

    Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

 Sak 5. Signering ved endring i Brønnøysundregisteret (Altin) 

    Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

 Sak 6. Utmelding av KNBF. 

    Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

 Sak 8. Forslag til priser 2022. 

    Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Valg  Valgkomite la frem sine forslag; 

 

Styret Kjetil Fuglesteg Nilsen ble foreslått som ny nestleder. På valg 2024 

  Ragnar Martinsen tar gjenvalg som sekretær.              På valg 2024 

  Tormod Andersen tar gjenvalg som styremedlem.        På valg 2024 

  Roger Kopperud foreslått som nytt varamedlem.         På valg 2024 

             Tor Gustafsson tar gjenvalg som webansvarlig             På valg 2024       



 

Årsmøte vedtok enstemmig overnevnte forslag. 

 

 

Valg komite Sveinung Dale. 

   Åge Johansen. 

 

Årsmøte vedtok enstemmig overnevnte forslag. 

  

Status og videre fremdrift vedr. utbygging av båthavna og økning av antall 

båtplasser.  

Roger Kopperud ga en kort status vedr. status og videre fremdrift 

vedr. utbygging av båthavna.  

Følgende kommentar kom frem; 

Kan styre sette opp kontakt informasjon til havnesjef på 

oppslagstavlen i havna? 

   

 

   

 
 

Referent; Roger Kopperud    ______________________________________. 

 

 

 

Signering av protokollen fra de to valgte medlemmene fra årsmøte; 

 

Villy Olsen; _____________________________________________________. 

  

Johnny Olsen;___________________________________________________. 

 


