
Årsmøte referat for Kjerringvik Vel og Båthavnforening 28. april 2021 

 

1.  Styreleder ønsket velkommen til årsmøte 2021 som har vært utsatt en måned fra 

opprinnelig dato, på bakgrunn av smittevernhensyn. Det var ingen kommentarer til 

innkallingen. Totalt var det 67 stemmeberettiget (65 fastboende og 2 hytteeiere)  

 

2. Valg av møteleder - Fred Otto Evensen valgt som møteleder av årsmøte. 

 

3. Valg av referent - Mathias Granerød ble valgt som referent. 

 

4. Årsberetning 2020 - Mathias Granerød leste en samlet årsberetning for Vel og havn 
som er utsendt og som ble godkjent. En kommentar var at beretningen burde 
inneholdt en forklaring på hvorfor budsjett for reparasjon/vedlikehold av kran ble 
kraftig overskredet. 
Ordet ble gitt til havnesjef Per Olaf Larsen som ga en muntlig forklaring til Årsmøtet.  
 

5. Regnskap 2020 – Kasserer Fred Otto Evensen redegjorde for regnskapet. Regnskapet 

ble godkjent av årsmøte.  

 

6. Budsjett 2021 - Fred Otto redegjorde for budsjett.  Styreleder redegjorde også for 

viktigheten av å ha en solid buffer for vedlikehold og opprustning av havneanlegget i 

fremtiden. 

 

Kommentarer fra årsmøte rundt regnskap og budsjett:  

- Oppfordring om å oppgradere fotballbanen på lekeplassen, eventuelt med bruk 

av sand.  

- Spørsmål hvorvidt foreningen kan registreres med momsfritak. Dette vil styret 

undersøke.  

- Spørsmål angående bokført inntekt for medlemsavgift som viste en svikt på ca. kr 

6.000 fra året før. Styret forklarte differansen med at det er mulig at 

innbetalingsgiroer er kommet vekk ved fordeling, men akter å vente til årets 

innbetalinger er foretatt, før en vil konkludere. 

 

 

7. Valg av styret, revisor og valgkomite: 

 

Tone Strand presenterte  valgkomiteens  innstilling til styreverv, revisor og 

valgkomite.  

 

Styret 

Øyvind Birkeland ble gjenvalgt som styreleder for ett nytt år. 

 



Øvrige styremedlemmer: 

             Fred Otto Evensen, valgt inn for ett nytt år  

             Mathias Granerød, ikke på valg.       

 Glenn Olaf Larsen, ikke på valg.       

 Grethe Andersen, valgt inn for to nye år.      

 Per Olaf Larsen, valgt inn for to nye år.      

 Gunnar Gjone, ikke på valg.        

 Kristin Skår valgt inn for to år        

 Representant for Kjerringrådet velges av Kjerringrådet.   

 Representanter for hytteeierne Morten Tveten og Morten Goller. 

 

Revisor: 

Anett Hatlenes valgt for ett nytt år av årsmøte 

 

Valgkomiteen:  

Tone Strand, valgt for to år. 

Bjørn Tore Hjerpetjønn, ikke på valg. 

Rikke Nordquist ble valgt inn for to år  

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

 

8. Instruks for valgkomiteen 

 

Årets valgkomite har kommet med forslag til instruks for valgkomiteen. Styreleder 

foreslo å utsette denne instruksen ett år med tanke på å bearbeide denne ytterligere 

i samarbeid med styret. Instruksen ble kommentert i noe grad, mens årsmøte 

godkjente at styret skal bearbeide forslaget før neste årsmøte.  

 

 

9. Endringer av vedtekter og havnereglement 

9.1 Styret ved leder fremmet forslag om endringer rundt vedtekter og 

havnereglement (se vedlegg). 

 

Kommentarer til styrets forslag: 

- Ordningen med begrenset antall år for styrverv i samme posisjon, kan krysse 

hensynet til kompetanse, motivasjon og et fungerende styre.  

 

- Fra årsmøte kom det et spørsmål rundt vedtekter: Kan et samlet styre garantere 

at gjeldende vedtekter er juridisk kurante? Styreleder svarte: Man kan ikke 

garantere at vedtektene er i henhold til gjeldende rett innenfor de forskjellige 

juridiske områder 



 

Styrets forslag til nye Vedtekter og Havnereglement ble votert over. Deltaker i 
Årsmøtet ba om skriftlig votering. Dette ble avvist av møteleder, som ba Årsmøtet 
om håndsopprekking som en prøvevotering.  

 
Styrets forslag ble vedtatt ved håndsopprekking med mer enn 2/3 flertall (63 av 67 
stemmer). 

 

 

9.2 Forslaget til endringer i vedtekter og havnereglement fra medlemmer (se 

vedlegg) ble lagt frem for årsmøte av Erling Nilsen Augland.  

 

Kommentarer til forslaget fra medlemmene fra årsmøte:  

 
- Morten Goller (hytteeier og styremedlem i KVB) kommenterte 

prioriteringsrekkefølgen ved salg av båtplasser som forslaget fremmet. Han 
mente at forslaget var urimelig, urettmessig og lite samlende for Kjerringvik i 
tillegg til at dette vil være uheldig med tanke på fremtidens miljø i Kjerringvik. Det 
fremkom videre i hans innlegg at dersom denne endringen skulle bli vedtatt, vil 
det kunne resultere i et rettslig etterspill som vil koste foreningen dyrt.  Som et 
eksempel på fleksibilitet fra hytteeiernes side nevnte han dagens ordning vedr. 
stemmerett på årsmøte, der hytteeierne kun har to stemmer, tross fullt 
medlemskap i foreningen. Han oppfordret til fortsatt likeverdig behandling av alle 
medlemmer som fortsatt vil bidra til det beste for Kjerringvik.  

 
- Mathias Granerød (fastboende og styremedlem i KVB) kommenterte også 

forslagene som forelå og kommenterte spesielt punktene rundt tilliten til styre 
som han mente ville bli svekket og prioriterings rekkefølgen rundt salg av 
båtplasser som ville være urettferdig og splittende for medlemmene. Granerød 
oppfordret derfor Årsmøtet til å avvise alle de seks endringsforslagene fra 
medlemmer. Han ville vurdere å trekke seg fra styrevervet dersom Årsmøtet gikk 
inn for forslagene. 

 
- Anette Bogerud (Hytteeier) kommenterer den gode stemningen i dagens 

Kjerringvik og påpekte viktigheten av at hytteiere og fastboende har et godt 

forhold.  

 

 

 

 

 



Årsmøte stemte på forslaget fra en gruppe medlemmer og ingen av punktene 

oppnådde to tredjedels flertall.  

Resultatet ble som følger etter skriftlig valg: 

 

Vedtekter JA NEI 

§ 6.3: Styret kontrollerer at de fremmøtte er stemmeberetiget (betalt 
medlemskontigent). 

34 28 

§ 6.3: Unntak kan gis for medlemmer av samme husstand der den ene 
er forhindret fra å møte pga sykdom, barnepass eller annen god grunn.  

32 31 

 

 

Havnereglement JA NEI 

Pkt 1: ………og etter følgende prioriterte rekkefølge: 27 34 

Pkt 3: Etter styrets innstilling vedtar Årsmøtet pris for båtplass under 
hensyn til omsetningspris for tilsvarende plasser i Sandefjord/Larvik 
området.  

28 33 

Pkt 3: Søker som av tungtveiende grunn har takket nei til tilbud om 
båtplass skal beholde sin plass på søkerlisten 

34 29 

Pkt 12.5 : Administrasjonsgebyr størrelse innstilles av Styret og vedtas 
av Årsmøtet.  

31 32 

(To stemmer ble underkjent og noen valgte å avstå å stemme på noen av punktene) 

 

 

 

10. Sak fra Bent Johannssen ble lagt frem for årsmøtet.  

Forslaget dreier seg rundt oppgraderingen av fasade rundt klubbhytta. 

 

Det var enstemmig tilslutning til styrets forslag om å vurdere gjennomføring 

hensyntatt budsjett.  

 

11. Sak fra Magne Nilsen ble lagt frem for årsmøtet. 

Forslaget dreier seg om å utrede muligheten for utvidelse av båthavn, og presentere 

dette for styret til årsmøtet i 2022.  Forslaget fikk enstemmig tilslutning.  

 

 

12. Informasjon fra Styret om aktuelle saker 

- RS Jotun – Røde kors båten skal ha havneplass ytterst på gamlebrygga i sommer 

og er i avklaring med styret i forbindelse av bruk at klubbhytta i sommer.  



- Styret har ikke utlyst stillingene som kransjef og trivselsmedarbeider, men har 

reengasjert Bent Johannessen til kransjef og Herman Østby til 

trivselsmedarbeider.  Årsmøtet anerkjente med applaus. 

 

13. Eventuelt  

- Sverre Hvatum ble takket av for innsatsen i styret. 

- Linda N. Augland ble takket av som representant for valgkomiteen.  

 

 

 

 

 

 

 

Referent Mathias Granerød 28.4.21 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 


