Referat Karmøy Seilforening’s Årsmøte 2015.
Møtet ble satt kl 19:05 v/foreningens leder Torbjørn Sørensen.
Antall fremmøtte og stemmeberettigede var kun 17 personer.
I sin åpning til Årsmøtet hadde lederen flere viktige ting på hjertet, og det nevnes bl.a.
følgende: Savn av villighet til å påta seg verv som må ha for å kunne drifte vår forening, noe
som muligens ble reflektert i det lave oppmøtet denne kvelden.
Videre fikk Idrettsstyret servert noen tankekors med tanke på manglende deltagelse i våre
lokale regattaer, og en større tilstedeværelse ble i denne sammenhengen etterlyst.
Det var heldigvis også en del positive ting å trekke frem når vi ser tilbake på året vi har lagt
bak oss.
Spesielt ble nevnt ferdigstillelse av peisestuen, hvor det ikke var mulig å unngå å trekke frem
Johannes Markhus sin uvurderlige innsats. Johannes har lagt ned nærmere 1000 (et tusen)
dugnadstimer for å løfte klubblokalet til det vi ser i dag. I den anledning ble han tildelt noen
”helsedråper” av klubbens leder, slik at han skulle bli oppmuntret til å fortsette sitt
uvurderlige arbeid for klubbens ve og vel. Her må det tilføyest at det har vært flere sjeler
involvert, men ”ingen over, - ingen ved siden av” eller sagt på en annen måte ”ingen nevnt,
ingen glemt”
Nevnte Johannes er, sammen med Magne Vea ,foreningens eneste æresmedlemmer, men i
kveld fikk de selskap av et nytt medlem i denne eksklusive klubb. Kjell O Welde er nå tildelt
æresmedlemsskap for sitt uvurderlige bidrag til den gode stemningen vi har i klubben. Det
nevnes i denne sammenheng at salget av Kjell’s vafler har innbrakt nærmere 10.000,- i året
som har gått.
Det ble videre utdelt diplom med bilde til de 3 nevnte æresmedlemmer, disse ble hengt opp
i peisestuen hvor det ventet en ny overraskelse.
Et flott bilde av Johannes Markhus, til rors på S/Y Ansumi, ute på åpent hav, pryder nå
veggen over peisen! 
Videre kunne klubbens leder informere om at Karmøy Seilforening er i ferd med å inngå et
samarbeid med Kobbernaglen Småbåtforening om drift og eierskap til Kopervik Gjestehavn.
Estimerte inntekter i størrelsesorden 30-60.000,- kan forventes. Nærmere redegjørelse
kommer på et senere tidspunkt.
Årsmeldingene ble deretter gjennomgått.
Hovedstyret, ingen anmerkninger
Idrettsstyret, ingen anmerkninger
Hus & Havn, Ingen anmerkninger. (T. Sørensen leste rapporten på vegne av Hus & Havn som
ikke var tilstede på Årsmøtet.)
Jollegruppen, ingen anmerkninger.
Til tross for at årsmeldingen ble godkjendt så ble det en del diskusjon om ubesatte
posisjoner og det endte med att Odd Einar Bøe tiltrer Jollegruppen og Roald Lid tiltrer Hus &
Havn.

Økonomi.
I fravær av kasserer, som var på jobb i Nordsjøen, gikk kveldedens ordstyrer Bjørn Andersen,
gjennom den økonomiske ”ståa”
Kort summert kan vi si oss enige med kasssereren som i sin rapport påpeker at vi som
forening har fått til veldig mye med veldig lite midler. Det kan dessverre ikke unngås å nevne
at det ble noen spørsmål rundt enkelte poster, noe som i hovedsak skyldes manglende
rutiner for bl.a avlesning av strøm, vasking av medlemslister, ajourhold av hvem som har
båtplasser etc. Dette kan nok ikke legges på kassereren alene, men det kom frem at det bør
lages noen rutiner for å underlette kassererens arbeid, samt å kvalitetssikre at de
nødvendige faktureringsgrunnlag blir lagt frem for kasserer. Det vil bli utarbeidet et nytt
budsjett hvor vi får synliggjort på en bedre måte hva vi regner med av inntekter/utgifter på
Express-prosjektet” og Havneavgifter m.m.
Valg
Ragnhild Andreassen gikk igjennom forslaget til nytt styre, og det gikk som vanlig greit. Det
er, som tidligere nevnt i dette referat, vansker med å få medlemmer til å påta seg de
forskjellige lederrollene, men valgkomiteen har også i år gjort en god jobb og således klart å
sette sammen et komplett styre hvor Odd Einar Bøe kompletterte Jollegruppen, og Roald Lid
ble satt inn som ekstra forsterkning i Hus & Havn.
Årsmøtet ble avslutt med påsmurte skiver av ypprste kvalitet, smat kaffe og vafler.
For øvrig henvises det til de respktive styrerer’s årsrapporter.
Vel blåst!
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