Referat årsmøte 2018.
1. Godkjenne de stemmeberettigete.
2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Årsberetning
5. Regnskap og revisjonsberetning
6. Innkomne forslag.
7. Strategiplan.
8. Fastsette medlemskontingent og fullmakt treningsavgift for gruppenes aktivitet.
9. Budsjett 2017.
10. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
11. Valg:
a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)

Leder (1år) og nestleder
Fire styremedlemmer og ett varamedlem.
Styremedlemmene velges som ledere til foreningens grupper i henhold til
organisasjonsplanen. Styremedlemmene og nestleder kan innstilles for to år,
men er uansett på valg hvert år.
Øvrige valg i henhold til vedtatte organisasjonsplan, jf. pkt. 10.
To revisorer.
Representanter til ting og møter ‐ gi styret fullmakt til å oppnevne
representantene.
Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem
2 DSF‐medlemmer til rådet, se § 19 – (4)

Årsmøte ble holdt på Lykta Solumstrand 27.03.19, med 26 stemmeberettiget
medlemmer. I tillegg var Svelvik Seilforening representert.
Formann Raymond Dalen ønsker velkommen og leder årsmøte.
1. 25 stemmeberettigede medlemmer ble talt opp og godkjent.
2. Innkalling, saksliste og forretningsorden er behandlet i hht vedtekter, godkjent.
3. Roar Nilsen ble valgt som årsmøtedirigent. Trond Fossheim og Arild Jensen ble valgt til å
signere protokoll. Torbjørn Almeland referent.

Årsmøte dirigent leder møte:
4. Årsberetning:
a. Formann Raymond Dalen gikk gjennom årsberetning for Drammens seilforening. Han
fremhevet spesielt innsatsen som seniorgruppen har gjort med bryggen. Primus
motorer for dette arbeidet Arild Jensen og Terje Adamsen ble tildelt en blomst for
innsatsen.
b. Økonomi. Her er det lagt ned et betydelig arbeid av Lars Erik Hilsen. Det er nå
kontroll over budsjett‐kostnader‐inntekter (støtte ordninger) på vedtatte prosjekter.
c. Vedtak (årsmøte 2017) om å slå sammen Svelvik Seilforening og Drammens
seilforening er gjennomført. Og foreningene er fra 1.04.2019 Drammens Seilforening.
Ole Jonny Brattum informerte om status i Svelvik Seilforening og at de ser frem til å være
inkludert i Drammens Seilforening fra 1.04.2019.
Carl Magne Hansen fremmet spørsmål rundt foreningens kjøp av BIC joller fra Henrik
Gautneb.
Styret gjorde vedtak, 9. oktober 2018, på å overta/kjøpe 11 båter fra Henrik til kr 105000.‐.
Prisen ansees å være betydelig under markedsverdi.
Carl Magne sa at klassekapteinene ønsker alternativ til BiC jollene eventuelt Optimist jolle.
Dette er ikke fremmet fra jollegruppa eller som sak for styret. Det ble informert om at Svelvik
Seilforening har 15 optimister som kan benyttes til opplæring. Båtene er ikke å betrakte som
optimale konkurransebåter på nasjonalt nivå.
d. Havnekomite: John Grinde informerte om status. Det ble påpekt at vi er i ferd med å
vokse ut av havna pga økt andel større båter og begrenset dybdeforhold.

Det ble informert om at det pågår en sondering rundt «gass tomta til Circle K» sammen med
Holmen Motorbåtforening. Styret vil jobbe med kommunen og Holmen Motorbåtforening for
å se muligheter for en felles løsning.
e. Juniorgruppen. Pål Brudevoll informerte om aktivitetene som har pågått
inneværende sesong. Gruppen håper og ønsker nå ette tett samarbeid mellom
avdeling Rødtangen‐ Brokerøya – Solumstrand. Allerede i 2018 ble det samarbeidet
mellom Svelvik Seilforening og juniorgruppen vedr lån av RiB joller til arrangement
på Rødtangen.
f.

Regattakomite: Øyvind Jelstad ytret ønske om å få flere deltagere med på Drammen
Cup. Det er ikke lenger påkrevd med målebrev så det er enkelt å «slenge» seg med.
Mål for 2019 er å få mer enn 20 båter med i Cup’en. Komiteen trenger en ny starter
for 2019 sesongen.
i. Korrigering: Resultater Drammen Cup liten klasse.
På 2. plass kom Terje Helleve med express NOR 1059 med 16p

g. Rødtangen. Raymond informert om oppstart av prosjekt «nytt kjøkken». Dette er
kostnadsestimert til ca 350 000.‐. Prosjektet har imidlertid stor tro på at kjøkkenet vil
bli betydelig billigere.
Det ble stilt spørsmål rundt styrets organisering og da spesielt med tanke på eiendomsforvalter.
Formann informerte om at dette ikke har fungert etter intensjonen og at styre nå vil ha på plass en
tydelig rollefordeling med ansvarsbeskrivelse til de ulike rollene. Dette arbeidet er påbegynt og vil bli
behandlet som styresak.
Årsberetning ble enstemmig godkjent.
5. Regnskap og revisjon. Lars Erik Hilsen gikk gjennom regnskapet og den økonomiske
situasjonen for foreningen.
Karl Magne Hansen spurte om hva inventarposten på Rødtangen 65000 var. Her var det litt
usikkerhet, men innkjøp av grill (30 000) + noen mindre poster er uspesifisert.
Revisjon og regnskap ble enstemmig godkjent.
6. Ingen innkomne forslag.
7. Strategiplan ble gjennomgått av Raymond. Den må korrigeres slik at foreningens navn
Drammens Seilforening blir riktig. Endringer i forbindelse med sammenslåing med Svelvik
Seilforening er uthevet med rød skrift.
Plan godkjent uten innvendinger.
8. Det ble ikke gjort endringer i kontingent og treningsavgift.
9. Budsjett 2017. Styret får fullmakt til å innlemme budsjett til Svelvik Seilforening slik at dette
fremkommer i neste års regnskap. Budsjett ble enstemmig godkjent.
10. Det er utarbeidet en organisasjonsplan for foreningen. Her vil styret arbeide med denne slik
at hver rolle får sin rollebeskrivelse. Styret vil ha denne på plass i løpet av våren 2019. I

