
Referat fra årsmøte i Kjerringvik Vel og Båthavnforening 4. april 2019.  

Det var 36 fremmøtte på Klubbhuset. 

1. Øyvind Birkeland ønsket velkommen. 

2. Fred Otto Evensen ble valgt til møteleder. 

3. Øyvind Birkeland ble valgt til referent. 

4. Årsberetninger 2018 for henholdsvis Vel og Havn ble godkjent. 

5. Regnskap for 2018 ble gjennomgått og godkjent.  Ønske om spesifikasjon av utgiftsposter og 

innspill om strømavregning mot båteiere følges opp av styret. 

6. Forslag om økt båtplassavgift, leieavgift og kranavgift ble presentert og drøftet.  Årsmøtet 

fastsatte årlig båtplassavgift til kr 1.000 pr løpemeter, og årlig leieavgift til kr 2.000 pr 

løpemeter.  Kranavgiften ble fastsatt til kr 500 for båtplasseiere, og kr 700 for øvrige. 

7. Forslag til honorar ble presentert. Oppgavene som trivselsmedarbeider og plenklipper vil bli 

utlyst på hjemmesiden og tildelt av styret.  Oppgaven som kranansvarlig er tildelt Bent 

Johannesen.  Årsmøtet fastsatte følgende honorar for 2019: Trivselsmedarbeider kr 27.000, 

plenklipper kr 5.000, kranansvarlig kr 15.000. 

8. Budsjett for 2019 ble gjennomgått og godkjent. 

9. Representanter fra styret orienterte om ulike tiltak som det arbeides med.  Fiberløsning med 

Viken Fiber avhenger av tilstrekkelig antall interessenter innen 1. august.  Enkelte stier og 

tråkk vil bli opparbeidet og merket i løpet av vår/sommer.  Skilting av hus, adkomst til 

Seilbåtfjellet og toppen av Fornet med fastmontering av benker vil bli ferdigstilt, og 

ytterligere benker vil bli utplassert.  Gave fra SpareBank 1 Stiftelsen BV blir benyttet til disse 

tiltak.  Vårdugnad lørdag 11. mai kl 11.00, her inviteres stiftelse/bank og lokal presse. 

10. Innkommet sak:  Postkassestativ.  Forslag fra Vivian Andersen ble behandlet.  Etter drøfting 

fattet årsmøtet følgende beslutning:  Kjerringrådet gjennomfører prosjekt for utskifting av 

postkasser i nye postkassestativ, basert på en kostnadsdeling mellom Kjerringrådet, KVB og 

den enkelte postkasseeier.  Forslag utarbeides av Kjerringrådet og fremlegges for styret i 

KVB. 

11. Linda Nilsen Augland presenterte valgkomiteens innstilling.  Følgende ble besluttet: 

Leder: Øyvind Birkeland, gjenvalgt for 1 år 

Kasserer: Fred Otto Evensen, ikke på valg, 1 år igjen 

Nestleder/ sekretær: Mariann Nilsen, ikke på valg, 1 år igjen 

Representanter for Vel: 

Styremedlem Bjørn Tore Hjerpetjønn: ikke på valg, 1 år igjen 

Styremedlem Grethe Andersen: gjenvalgt for 2 år 

Representanter for Havn 

Styremedlem Per Olaf Larsen, gjenvalgt for 2 år 

Styremedlem Bent Johannesen, ikke på valg, 1 år igjen 

Styremedlem Sverre Hvatum, , gjenvalgt for 2 år 

Reprasentant for Kjerringrådet: Inger Lise Treidene. Ny, valgt inn for 2 år 

Representant for hytteeierne: Morten Tveten og Jan Gogstad Thorsen 



Valgkomiteen: 

Linda Nilsen Augland, gjenvalgt for 2 år 

Tone Strand, gjenvalgt for 2 år 

Kristin Larsen, ikke på valg, 1 år igjen 

Revisor for 2019: Anett Hatlenes (gjenvalgt for 1 år) 

12. Eventuelt.  Det var ingen saker til behandling.  Leder takket for fremmøtet og alles gode 

innsats for å utvikle Kjerringvik til et trivelig sted. 

Etter årsmøtet holdt Linda Nilsen Augland og Erling Augland en presentasjon om losskøyta Frithjof ll, 

historien, stiftelsen og restaureringen. 
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