Det ble holdt medlemsm0te umiddelbart efter arsm0tet og bespisning. Det var ikke kommet inn saker
til medlemsm0te fra medlemmene, men styret hadde fremmet f01gende saker:

1. Betong pa moloen 0stre havn
Arne Nes orienterte om priser for platest0p av betong alt. Asfalt pa moloen i 0stre havn. Han
la vekt pa type betong og tidsforbruk a gj0re arbeidet pa dugnad. Medlemsm0tet besluttet at
betongarbeide sku lie settes bort, da dette ble forholdsmessig rimeligere enn om arbeidet
skulle gj0res pa dugnad. Asfalt sku lie IKKE nyttes, pga krav fra Statens Landbruksforvaltning.
Restbel0p fra Statens Landbruksforvaltning (kr 500.000,-) vii bli utbetalt nar arbeidet er utf0rt
og ferdigattest utferdiget.

2. Betong pa ytre del av molo Vestre havn
Medlemsm0tet var av den oppfatning at dette ikke var et prioritert, da dekket slik det er i dag
vii vcere stabilt ved eventuelt overskylling. Imidlertid var det et krav at Asfalt legging pa
tilkj0ringsveien i Vestre havn matte prioriteres, da veien slik den er i dag, virvler opp mye st0v
og er i en darlig forfatning.

3. Dugnad. Pris pa fritak
Oppm0te pa dugnad i 2013 har vcert darlig. Koordinatorer for de enkelt aktiviteter klaget pa
darlig oppm0te og at det burde strammes inn pa kontrollen pa fremm0te. Bjarne Sj0thun la
frem forslag om et "straffegebyr" pa manglende fremm0te til kr 400,- pr time. Det beregnes 5
timer dugnad i aret pr. medlem. Styret vii kreve inn gebyret efter rapport fra gruppelederne.
Medlemmer som pga alder, sykdom eller funksjonshemning, kan fa fritak efter en enkel
s0knad til styret om fritak. Medlemsm0tet var enige i forslaget.
Det er sendt ut til aile medlemmer en dugnadsplan med utpekte gruppeledere. Planen
skisserer hvilken gruppe den enkelte er i og hvilken aktivitet som skal utf0res. Gruppelederne
innkaller til dugnad. am ikke dugnadsarbeidet fungerer ma en leie inn ekstern kompetanse for
a fa arbeidet utf0rt, noe som vii matte bli dekket av batlagets 0konomi.

4. PlassavgiftlMedlemskontingent
Stein W Tangerud orienterte kort om at tiden kanskje var moden for a endre noe pa at en b0r
skHle mellom medlemskontingent og drift- og vedlikeholdsutgifter for medlemmet og
batplassen som disponeres. Merverdiavgift refusjon kan ogsa ligge inne i denne metoden.
Styret sku lie vurdere dette ncermere med regnskapsmessig kompetansepersonell. Forslag
legges frem til neste arsm0te.

5. Avgift for oppbevaring av bathenger
Batlaget betaler en arlig leie pa kr 18.000,- for a benytte oppstillingsplassen i vestre havn.
Styret 0nsket a I;>elastebrukere av denne plassen til oppbevaring av hengere og vinterlagring
av bater med en avgift pa kr 500,- pro bruker. Medlemsm0tet mente at dette var et tilbud til
medlemmene og ikke burde avgiftbelastes. Det kreves ikke inn avgift, men medlemmene som
benytter plassen ma merke hengerne a holde det ryddig pa plassen. Hengere med batutstyr til
den enkeltes bat kan plasseres
plassen.
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6. Slipp. Videre Arbeide
Arbeide med slipp er endelig kommet i gang. Stein E Tufte orienterte om planene sa langt.
Totalkostnad pa ca kr 250.000,- Medlemsm0tet hilste tiltaket velkomment og godkjente videre
fremdrift.
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