
KEISEMARKENS BRYGGE OG BADEHUS 

 

Protokoll fra generalforsamlingen 

12. juni 2019 kl. 1900 avholdt på badehuset  

 

Tilstede: Jan Morten Løe, formann, Kari Bjerkan, kasserer, Therese M. Løe, 
Havneassistent, Lise Taranrød, styremedlem, Birger Taranrød, Jan Heimstad, 
Ingjerd Huseby. 

Dagsorden: 

1.  Møtets lovlige innkallelse 
2. Valg av møtedirigent og protokollfører 
3. Godkjennelsen av dagsorden 
4. Årsberetning 
5. Regnskap  
6. Fastsettelse av inntredelsesavgift og kontingent 
7. Innkomne forslag 
8. Valg 

Formann Jan Morten Løe åpnet møtet og ønsket velkommen.   

Sak 1. Enstemmig godkjent 

Sak 2.  Leder ble valgt møtedirigent og Ingjerd Huseby ble valgt til protokollfører. 

Sak 3.  Dagsorden ble enstemmig godkjent. 

Sak 4.  Årsberetningen ble lest opp av dirigent og enstemmig godkjent. 

Sak 5.  Regnskapet ble opplest av kasserer og enstemmig godkjent. Beholdning på konto 
2450.22.03688 pr 311218 er på kr. 98.365,71.  Sparekontoen konto nr.  2450.66.22049 som 
Alfred Berg og Vigdis Strømmen har tilgang til, er på kr. 37.725,66 pr 311218.  
Generalforsamlingen vedtok å be Alfred Berg og om å overføre disse pengene til badehusets 
ordinære konto.  Siden kan styre bestemme om de vil overføre noen penger til mer 
rentebærende konto. 

Sak 6.  Avgiftene for inntredelsesavgift og medlemskontingent videreføres slik: 

Bademedlemskap – Inntredelsesavgift   kr.    500,00 

Bademedlemskap  -  Kontingent    kr.    500,00 

Båtmedlemskap – kontingent    kr. 1.500,00 

Nøkkel        kr.    350,00 

Enstemmig godkjent. 



Sak 7.  Innkomne forslag 

 «1. Foreningen etablerer domene, nettside og e-post slik at alle medlemmene har et felles 
kontaktpunkt med oversikt over medlemsbetingelser, kommende aktiviteter, vedtekter, 
ordensregler osv.  E-post til foreningens styre videresendes automatisk til styrets 
medlemmer.»   

Enstemmig vedtatt med følgende tillegg: 

I styrets reglement skal det tilføyes at når formann går ut av styret, skal vedkommende 
umiddelbart overføre til ny formann nødvendige koder etc. til bruk i foreningens drift. 

Det ble også vedtatt å søke om domene: Keisemarken.no. 

«2.  Innkomne forslag til generalforsamlingen sendes til foreningens styre, som tar stilling til 
om forslaget er en sak som bør behandles på generalforsamlingen.  Styret lager en 
begrunnet innstilling, som legges fram for generalforsamlingen. 

Innkommende forslag skal være styret i hende minimum 14 dager før generalforsamlingen.» 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Sak 8.  Det sittende styre er valgt på to år og er ikke på valg i år.  Styret skal forsøke å finne 
personer når noen går ut slik at ikke helse styret fratrer samtidig. 

Til revisorer ble valgt for ett år: Birger Taranrød og Therese Løe. 

Det ble ikke valgt valgkomite. 

Enstemmig vedtatt. 

 

Møtet slutt kl. 19.45 

 
Etter møtet ble det servert loff, reker med tilbehør og godt drikke til.  Da det var ganske 
kaldt og surt, satt vi i «festsalen» og hygget oss. 

 

 

Ingjerd Huseby 

Protokollfører 

 


