
Referat fra årsmøte i Kjerringvik Vel og Båthavnforening 

Torsdag 14. mai 2020 kl 18.30 på grillplassen 

1. Styreleder ønsket velkommen til årsmøtet, som har vært utsatt 2 ganger pga 

virussituasjonen. I alt møtte 39 medlemmer. 

2. Øyvind Birkeland ble valgt til møteleder.  Det var ingen innsigelser eller kommentarer til 

innkallingen. 

3. Mariann Nilsen ble valgt til referent. 

4. Bjørn Tore Hjerpetjønn og Per Olaf Larsen leste utsendt årsberetning for henholdsvis Vel og 

Havn.  Begge beretninger ble godkjent. 

5. Regnskap 2019.  Styreleder redegjorde.  Selv om Vel og Havn har egne avdelingsregnskap, er 

KVB èn forening og tallene må ses samlet. Regnskapet for 2019 ble meget godt.  Økt 

kranavgift og havneavgift bidro til dette, og foreningen har god egenkapital.  Det er viktig å 

ha en solid buffer knyttet til potensielle ødeleggelser som ikke gir forsikringsdekning, og 

behov for fremtidige påkostninger.  Det kom forslag om å skille mellom vedlikehold og 

reparasjon i regnskapet.  Dette følges opp av styret.  Spørsmål om feilføring mellom 

kostnadsarter i regnskapet for 2018 og gjeld til Kjerringrådet for 2019 ble besvart. 

Regnskapet for  2019 med Revisors beretning ble deretter godkjent av årsmøtet. 

6. Honorar for 2020.  Årsmøtet fastsatte følgende honorar for 2020: 

- Trivselsmedarbeider       kr 27.000 

- Plenklipper                        kr   5.000 

- Kranansvarlig                    kr 20.000 

7. Budsjett 2020.  Styreleder presenterte et nøkternt budsjett med marginalt positivt resultat.  

Det kan ikke påregnes inntekter fra sommerkonsert, og oppgradering av kran blir en 

betydelig utgift i årets regnskap. Årsmøtet godkjente budsjettet for 2020. 

8. Informasjon fra Styret.  Grethe Stabæk Andersen orienterte om fiber.  Antall kontrakter med 

Viken Fiber er 120, graving er utsatt til august.  Morten Tveten orienterte om rydding og 

merking av stier i området, herunder historisk vei mellom Hovland og Kjerringvik. Øyvind 

Birkeland oppsumerte fra styrets behandling av status og fremtid for havna, ref eget notat i 

innkallingen til årsmøtet.  Det kom innspill på større åpenhet om ventelister og tildeling av 

båtplasser, herunder at venteliste kunne gjøres tilgjengelig på hjemmesiden.  Styreleder 

henviste til retningslinjene i havnereglementet, og at Styret vil se nærmere på dette.  Per 

Olaf Larsen orienterte om 2 ledige plasser i Nordhavna (B7 og F10), og at disse i første 

omgang blir sett opp mot ventelisten. I kajakkstativet er det fortsatt 5 ledige plasser for 

sesongen.  Øvrige trivselstiltak ble kort kommentert, og betydningen av alles initiativ og 

bidrag til trivsel ble vektlagt.  Det kom innspill til styret på mulige medlemsmøter mellom 

årsmøtene.  Et medlem ønsket  en mer aktiv holdning til overtagelse av gamlebrygga, med 

potensiale for økt bryggekapasitet for KVB. 

9. Valg av styre, revisor og valgkomite.  Linda Nilsen Augland og Tone Strand presenterte 

valgkomiteens innstilling: 

- Styreleder: Øyvind Birkeland, gjenvelges for ett år 

Øvrige syv styremedlemmer: 

- Styremedlem Fred Otto Evensen, på valg. Gjenvelges for ett år 

- Nytt styremedlem Mathias Granerød, velges inn for to år 

- Nytt styremedlem Glenn Olaf Larsen, velges inn for to år 

- Styremedlem Grethe Andersen, ikke på valg 

- Styremedlem Per Olaf Larsen, ikke på valg 



- Nytt styremedlem Gunnar Gjone, velges inn for to år 

- Styremedlem Sverre Hvatum, ikke på valg 

- Representant for Kjerringrådet: Inger Lise Treidene, ikke på valg 

- Representanter for hytteeierne: Morten Tveten og Jan Gogstad Thorsen 

- Revisor: Anett Hatlenes, gjenvelges for ett år. 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

Valgkomiteen foreslo deretter at styret til neste årsmøte vurderer en ny ordning for 

innstilling av kandidater til valgkomiteen.  Linda Nilsen Augland og Tone Strand var ikke på 

valg.  Valgkomiteens eget forslag på gjenvalg av Kristin Larsen ble deretter satt til skriftlig 

votering opp mot forslag på Einar Wold Svendsen og Bjørn Tore Hjerpetjønn.  Bjørn Tore 

Hjerpetjønn ble valgt til nytt medlem av valgkomiteen for 2 år. 

10. Eventuelt 

a) forslag fra Kristoffer Lassen om skifte til gule lys og flytting av brusautomat.  Styret vil se 

nærmere på dette. 

b) Uttredende styremedlemmer Mariann Nilsen, Bjørn Tore Hjerpetjønn og Bent 

Johannessen ble takket av for god innsats med en oppmerksomhet. 

 

 

 

                               ---ooo--- 

 

 

 

 


