
Årsmøte 2008 - referat  

Årsmøtet ble avholdt 5. juli 2008 kl 1200 på Brusletta. Det møtte 27 stemmeberettigede 

medlemmer.  

1. Godkjenning av dagsorden  

Dagsorden ble godkjent uten anmerkninger  

2. Valg av møteleder  

Til møteleder ble valgt Rolf Myrhaug  

3. Årsmeldingen  

Årsmeldingen ble lest opp og godkjent.  

4. Parkeringsplassene  

Elin Sorteberg orienterte om parkeringsplassituasjonen. Styret har ikke greid å finne areal til 

ytterligere plasser og henviser til grunneier som har plasser til utleie. Det ble reist spørsmål 

om grunneier Ødegård har grunn som kan leies ut. Styret vurderer dette.  

5. Valg  

Terje Svendsen og Rolf Myrhaug har vært i valgkomiteen. Styremedlemmene Elin 

Sorteberg og Ole Joveng står på valg. Begge er forespurt av valgkomiteen om å fortsette og 

har svart ja. Begge ble enstemmig valgt for 2 nye år.  

Terje Sørlie ble valgt som revisor.  

Det ble valgt ny valgkomite bestående av Rolf Myrhaug og Kjetil Hansteen. Enstemmig.  

6. Regnskapet for 2007  

Ole Joveng gikk gjennom regnskapet. Det ble reist spørsmål om hvorfor verdien av 

parkeringsplassene og veien var tatt ut av balanseregnskapet. Årsmøtet henstilte til styret om 

å ta med dette i fremtidige regnskap.  

Årsmøtet aksepterte regnskapet.  

7. Revisorrapport  

Regnskapet var godkjent av revisor Terje Sørlie.  

8. Beretning fra Bryggelaget  

Bryggelaget har bestått av Terje Sørlie, Christian Grønn, Anne Westen, Hilde Ødegård og 

Ole Joveng. Terje Sørlie orienterte om møtene med grunneier og representant for Fredrikstad 

kommune. Etter flere møter og til sist en konkret forespørsel til grunneier om å gå inn i 

forhandlinger om å disponere det aktuelle området til bryggeanlegg hadde grunneier skiftlig 

svart at dette ikke var interessant. Det skriftelige svar fra grunneier ble lest opp. Bryggelaget 



fortsetter arbeidet men nå i første omgang rettet mot kommunen.  

9. Nytt nettsted  
Jan-Erik Skagefoss orienterte om vårt nye nettsted. I all hovedsak vil informasjon heretter gå 

elektronisk via nettsiden og email.  

10. Eventuelt  

Styret reiste for årsmøtet om det var spesielle motforestillinger til at medlemslister ble 

lagt ut på nett. Styret fikk fullmakt til å vurdere å avgjøre dette selv.  

Styret henstiller til medlemmene om å holde lav hastighet med båter nær land hvor det 

kan være badende. Særlig ved inngangen til innerst i sundet v/ Fjelle.  

Hans Jørgen Ramberg, referent  
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