
Tønsberg Kajakk Klubb

Årsmøtereferat 2017 avholdt tirsdag 28. februar 2017.

i Godkjenning og opptelling av stemmeberettigede
Antall stemmer: 20 stemmeberettigede til stede, i tillegg 3 medlemmer under 15 år.

2 Godkjennïng av innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden ble godkjent.

3 Valg av:

3.1 Møtedirigent: Tom Skauen

3.2 Referent: Atne Lassen-Urdahl

3.3 2 representanter til å underskrive protokoll: Tor Gervin og Tor-Sverre Lien Jensen.

4 Årsberetning
Årsberetningen ble lest opp og godkjent med ønske om tilføyelse av mer detaljering av klubbmestere i de

yngre klassene og korrigering av klubbmester for herrene; Tor Sverre Lien-Jensen ble mester etter langløpet og

ikke Ole Magnus Fevang.

5 Regnskap 2016 med revisorrapport
Regnskapet for 2016 ble gjennomgått og spørsmål besvart. Revisorrapport ble lagt frem med anbefaling om at

årsmøtet godkjenner regnskapet uten anmerkninger.

Regnskapet ble godkjent uten anmerkninger.

6 Budsjett 2017
Budsjettet ble gjennomgått og det ble redegjort for satsing for 2017 og spørsmål besvart.

Det fremlagte budsjettet ble godkjent.

7 Kontingent 2017
Kontingent for 2017 var foreslått av styret til å være uforandret i 2017.

Årsmøtet vedtok forslaget.

8 Innkomne forslag
Det var ikke kommet noen forslag innen tidsfristen forut for årsmøtet.

9 Valgavstyre
Valgkomiteens forslag ble fremlagt og det var ingen motkandidater.

Leder Tom Skauen (gjenvalg)

Nestleder Ole Magnus Fevang (gjenvalg)

3 styremedlemmer Per Martin Fevang, Egil Børstad og Arne Lassen-Urdahl (alle gjenvalg)

2 varamedlemmer Jon Arild Andresen (gjenvalg) og Heidi Staft-Iversen Eikeland (ny)



2 revisorer Lars Ivar Gran (gjenvalg) og Arne Bent Fevang (ny)

Valgkomité med leder og 2 medlemmer; Tor Sverre Lien Jensen (leder), Espen Østevik og Trond Nylund.

10 Eventuelt
a) Vaskeordning for klubbhuset

Bakgrunnen for dagens ordning med innleie av renhold for hovedarealene ble redegjort for. Styret

mente at en løsning hvor alle medlemmer ble pålagt vasking; uavhengig av egen bruk av klubbhuset

ikke var gjennomførbar. Renholdet var variabelt og frekvens på vasking var utfordrende å følge opp.
Det betalte renholdet omfatter garderobe og gangareale inn til garderober. Det ble gitt kommentarer

om at den nye ordningen hadde fungert bra og burde videreføres. Det ble under denne saken også
nevnt Ønske om å ytterligere opprydning av klubb- og treningsrom. Det er planlagt en vårdugnad hvor

dette vil bli tatt hånd om, samtidig som det settes opp en rydde- og renholdsplan på mer permanent

basis.
b) Disponering av båtplasser

Styret Ønsket å diskutere hvordan båtpiasser disponeres og prioriteres. I dag er det i de ulike båsene

en blanding av klubbkajakker og private kajakker. Ønsker å kunne plassere klubbkajakker i samme bås.

Ønske/forslag om at både plass og båt merkes med navn og telefonnummer. lnnspill om at noen
klubber baserer seg på at plasser prioriteres basert på antall padlede kilometer. Det kom da

kommentarer om at yngre padlere ikke kan forventes å skulle padle like mange kilometere som eldre.
Styret tar med innspill videre inn i neste sesong.

c) Klubbmesterskap 2017
Styret har sett at oppslutningen omkring klubbmesterskapet har vært dalene de siste årene og ønsker
å revitalisere dette ved å forsøke å avholde dette ifb.m. en helg i månedsskiftet august/september.

Dette må sees opp mot terminfestede stevner etc. Årsmøtet gir tilslutning for å finne en god løsning

på dette.

Orientering om Prosjekt Nytt klubbhus

Leder Tom Skauen startet med å orientere om årsaken til at TKK har startet planer om å bygge nytt klubbhus.

En hovedårsak er at eksisterende klubbhus trenger vedlikehold og at denne kostnad tidligere er beregnet til

summer som gjorde vurdering av nytt klubbhus riktig. Vedlikehold av eksisterende bygningsmasse antas også å

ha begrenset varighet. En prosjektgruppe har jobbet med og fikk i februar 2016 godkjent byggetillatelse.

Videre så er det utarbeidet et anbudsgrunnlag og tilbud er mottatt. Dette er benyttet som grunnlag for å søke

støtte til byggingen. Det er sendt søknad om støtte til Sparebankstiftelsen, som vil behandle søknader i løpet
av våren 2017. Videre vil det bli levert inn søknad om tippemidler og mva kompensasjon. Styret vil kalle til

ekstra ordinært årsmøte når resultat fra denne og andre søknader foreligger og budsjett kan utformes. Det vil

da bli lagt frem totalkostnad, samlet støtte og refusjoner, samt restlån og vilkår. Det vil bli vektlagt at et nytt

klubbhus kun skal igangsettes på bakgrunn av et bærekraftig langsiktig driftsbudsjett. Det ble vist frem de
skisser og tegninger som har vært grunnlaget i søknad til Sparebankstiftelsen. Det kom ulike spørsmål og

innspill omkring utnyttelse av arealet og potensialet for lagring av kajakker i fremtiden. Styret tok med seg
innspillene videre inn i arbeidet med et forslag som fremmes på et eventuelt ekstraordinært årsmøte.

Tor Ger in Tor-Sve tre L[en-Jensen


