Protokoll fra Arsm0te i Leikanger batlag 27. mars 2014
1 Godkjenning av innkalling
Batlagets fremm0tte medlemmer, 31 stk, hadde ingen merknader til innkalling. Det ble reist sp0rsmal
om sak 3 og 5 i sakslisten for medlemsm0te egentlig var en sak for Arsm0tet og burde behandles der.
Arsm0tet besluttet at sak 3 og 5 fortsatt sku lie behandles pa medlemsml2ltet iht. utsendt saksliste.

2 Valg av ordstyrer
Bjarne Sjl2lthun ble valgt som ordstyrer

3 Valg av referent
Stein W Tangerud ble valgt som referent

4 Arsmelding fra styret og nemnder
Arsmeldingen

•

ble lest av Stein W Tangerud.

Styret hadde fra forrige medlemsm0te fau i oppdrag a utrede sammenslaing av 0stre og
Vestre Havn med en felles inn/ut kjl2lring, samt etablere nye batplasser. Tilbakemelding pa
denne utredningen var ikke tatt inn i arsmeldingen. Bjarne Sj0tun orienterte kort at styret
hadde sett pa forskjellige alternativer, samt undersl2lkt med kommunen om hva som
eventuelt matte godkjenne av denne fl2lreventuelt et planarbeide kunne starte. Styret kom
til den slutning at pa nuvaarende tidspunkt hadde batlaget nok av pagaende og fremtidige
oppgaver a hanskes med, til ogsa a starte med denne aktiviteten. Utredning og
planlegging er forel0pig lagt pa "IS".

5 Regnskap
Regnskapet ble godkjent efter enkelte oppklarende spl2lrsmal. (fl2llger vedlagt)

6 Fastsetting av medlemspenger
Den arlige medlemskontingenten

7 Ekstrainnbetaling

pa kr 1000,- pr ar viderefl2lres

for betjening av Ian

Batlaget har ikke makteta'nedbetale
lanet i Sparebanken Sogn og Fjordane grunnet st0rre utgifter
enn det som ble tilkjennet som erstatning fra Statens Landbruksfbrvaltning og tillskudd fra Leikanger
kommune samt Vegvesenet
Det ble vedtatt ogsa i ar, at medlemmene med batplasser i Vestre og 0stre bathavn sku lie innbetale
en ekstrainnbetaling pro plass for a kunne·dekke opp om pall2lpende renter og andre utgifter efter
batplassens bredde:
3m batplass

kr 925,-

3,5m batplass

kr 1079,-

3,75m batplass

kr1156,-

4m batplass

kr 1233,-

4,25m batplass

kr 1310,-

4,5m batplass

kr 1387,-

4,75m batplass

kr 1465,-

8 Innkomne saker
Det var ikke innkommet flere saker til arsm0tet

9Valg
Valgkomiteens

innstilling ble enstemmig vedtatt. (f0lger vedlagt).

10 Avslutning
Arsm0tet ble avsluttet kl 2000 med paf01gende karbonadesm0rbr0d

og medlemsm0te.

