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Generalforsamlingsprotokoll 2018  
for Keisemarkens Brygge og Badehus  
 
Tirsdag 5. juni 2018 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Keisemarkens Brygge og Badehus.  
Møtet fant sted på foreningens brygge i Horten, og til sammen 8 medlemmer hadde funnet veien. 
 
Dagsorden: 
 

1. Åpning 
2. Møtets lovlige innkallelse 
3. Valg av møtedirigent 
4. Godkjennelse av dagsorden 
5. Årsberetning 
6. Regnskap 
7. Fastsettelse av inntredelsesavgift og kontingent 
8. Innkomne forslag 
9. Valg  
10. Avslutning 

 
1. Åpning 

Formann Eugen Stenvang ønsket velkommen, og møtet ble satt kl. 19:00. 
 

2. Møtets lovlige innkallelse 
Det ble opplyst at møtet var kunngjort på foreningens Facebookprofil. Møteleder spurte om det var 
innvendinger mot møtets lovlige innkallelse, og innkallelsen ble enstemmig vedtatt. 
 

3. Valg av møtedirigent 
Formann Eugen Stenvang ble foreslått som møtedirigent, og godkjent av generalforsamlingen. 
 

4. Godkjennelse av dagsorden 
Møtedirigent leste dagsorden, og denne ble godkjent. 
 

5. Årsberetning 
Lise Tananrød redegjorde for styrets- og foreningens aktiviteter i løpet av 2017, og dette ble godkjent 
uten innvendinger. 
 

6. Regnskap 
Kasserer Lise Tananrød leste opp regnskapet for 2017. Det ble også opplyst at regnskapet var 
gjennomgått av foreningen revisor, som hadde godkjent det uten kommentarer. 
Møtedirigent spurte om noen av medlemmene hadde innvendinger, spørsmål eller kommentarer til 
regnskapet. Regnskapet ble godkjent av generalforsamlingen. 
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7. Fastsettelse av inntredelsesavgift og kontingent 

Styrets forslag om å opprettholde den nåværende inntredelsesavgift og kontingent, ble vedtatt. 
 

8. Innkomne forslag 
Kari Bjerkan hadde fått i oppgave å komme med et utkast til nye vedtekter for foreningen. 
Forslaget ble lest opp, og de nye vedtektene for Keisemarkens Brygge og Badehus ble enstemmig 
vedtatt av generalforsamlingen.  
 

9. Valg 
Følgende personer ble valgt inn i styret for 2018: 
Styret: 
Formann: Jan Morten Løe (ny) 
Kasserer: Kari Bjerkan (ny) 
Havnesjef: Geir H. Moen (gjenvalg) 
Havneassistent: Therese M. Løe (ny) 
Styremedlem: Lise Tananrød  
Revisor: 
Generalforsamlingen ga styret i oppgave å finne to revisorer blant medlemsmassen, som kunne være 
villige til å påta seg denne jobben. 
 

10. Avslutning 
Avtroppende formann avsluttet med å takke for fremmøtet og hevet møtet. 
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--------------------------------------------- 
Lise Tananrød 

Referent 

 
 

--------------------------------------------- 
Eugen Stenvang 

Avtroppende formann 
 


