Generalforsamlingsprotokoll
Keisemarkens Brygge og Badehus
Fredag 21. august 2020
Til stede: Jan Morten Løe, Therese M. Løe, Jan Heimstad, Kari Bjerkan, Lise Taranrød, Birger Taranrød,
Alfred Berg, Anlaug Kallestad og Tore Lund.
Dagsorden:
1. Møtets lovlige innkallelse
2. Valg av møtedirigent
3. Godkjennelse av dagsorden
4. Årsberetning
5. Regnskap
6. Fastsettelse av inntredelsesavgift og kontingent
7. Innkomne forslag
8. Valg
1. Møtets lovlige innkallelse:
Innkalling til møtet ble foretatt via E‐post til alle medlemmene, i tillegg til oppslag på brygga.
På grunn av den alvorlige pandemien, var det dessverre ikke mulig å avvikle generalforsamlingen før
Sankthans, slik det normalt skal være i henhold til vedtektene. Det ble dessuten gjennomført
forhåndspåmelding av deltagerne, med navn og telefonnummer for å ivareta myndighetenes krav til
møtevirksomhet i forbindelse med pandemien. Tre av de forhåndspåmeldte deltagerne hadde meldt
avbud. Møtets lovlige innkallelse ble enstemmig vedtatt.
2. Valg av møtedirigent:
Formann Jan Morten Løe ble foreslått og valgt som møtedirigent og Therese M. Løe påtok seg oppgaven
som referent.
3. Godkjennelse av dagsorden:
Møtedirigent leste opp dagsorden, som ble enstemmig vedtatt.
4. Årsberetning:
Formann leste opp styrets årsberetning, og denne ble vedtatt uten ytterligere kommentarer.
5. Regnskap:
Kasserer Kari Bjerkan leste opp årets regnskapsekstrakt. Inntekter fra medlemskontingenter mm. utgjorde
34.350 i 2019. Samtidig ble det inntektsført 37.860 fra en tidligere sparekonto. Samlede utgifter utgjorde
16.609 hvorav utgifter til strøm og forsikring representerte hoveddelen. Beholdningen pr. 31.12.2019 var
154.786. Regnskapet var på forhånd revidert og funnet i orden av foreningens revisorer.
Regnskapet ble enstemmig vedtatt av generalforsamlingen.
6. Fastsettelse av inntredelsesavgift og kontingent:
Møteleder leste styrets innstilling om å videreføre medlemskontingenten og inntredesavgiften for
bademedlemskap og bryggemedlemskap i kommende periode. Dette ble enstemmig vedtatt.
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7. Innkomne forslag:
Følgende forslag ble forelagt generalforsamlingen:
7.1: Ytterligere økning av antall bademedlemmer til 60 for å få flere betalende medlemmer?
Det ble vedtatt å øke antall bademedlemmer til 60. Dette må også rettes i foreningens vedtekter.
Et samlet styre gjennomgår og vurderer hver enkelt søknad om medlemskap ut fra gitte kriterier.
7.2: Endre ordensreglene for badehuset til at det er tillatt å ha med seg gjester, dersom dette ikke er til
hinder eller ulempe for andre bademedlemmer.
Det ble vedtatt å sløyfe ordet «tilreisende» under § 2) Medlemskap i foreningens vedtekter.
Denne setningen skal heretter lyde: «Bademedlemmer har kun adgang til badehuset for seg og sin
husstand, samt gjester.» Dette må følgelig også rettes i ordensreglene for badehuset, publiseres ved
oppslag på brygga og på foreningens hjemmeside www.keisemarken.no .
7.3: Vurdere badetiden som i dag skal avsluttes kl. 21. Er dette litt vel tidlig?
Det ble besluttet å endre punkt 3 i ordensreglene for badehuset fra «Badetiden avsluttes klokken 21» slik
at denne heretter skal lyde: «Det skal være ro på brygga kl. 23:00».
Dette må også rettes i ordensreglene for badehuset, publiseres ved oppslag på brygga og på foreningens
hjemmeside.
7.4: Vurdere måter å rekruttere flere bryggemedlemmer? Tåler brygga opptil 28 båtplasser? Bør også
vannskutere tillates?
Det ble vedtatt at styret vurdere hvert enkelt tilfelle mht. antall båtplasser, plassering av disse og hvorvidt
det er tillatt med vannscooter. Det ble også besluttet å innføre en generell regel om maksimalt 20 fot
grunnet bryggas tilstand. Dette skal følgelig presiseres under punkt 11 i reglementet for brygga og
publiseres som nevnt ovenfor.
Ellers ble det besluttet følgende:
‐ Få ordnet med LED‐lyskastere på brygga med skumringsrelé og bevegelsesensor.
‐ Gå til anskaffelse av nytt brannslukningsapparat som vurderes hengende utendørs.
‐ Fjerne spikerkant («piggtråd») rundt inngangsdør til bygga
‐ Kaste materialer og annet utstyr som ikke trenger å oppbevares på brygga.
‐ Geir tar ansvar for kontroll og vedlikehold av kompressor for bobleanlegg.
‐ Jan og Jan Morten tar ansvar for å starte og stenge kompressor når behovet melder seg.
‐ Dugnader settes til to datoer på vår og to datoer på høsten.
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8. Valg:
Styret for perioden 2019 / 2020 har bestått av følgende medlemmer:
Formann: Jan Morten Løe; Kasserer: Kari Bjerkan; Havnesjef: Geir H. Moen; Havneassistent:
Therese M. Løe; Styremedlem: Lise Taranrød; Revisorer: Therese M. Løe og Birger Taranrød;
Valgkomité: Ingen valgt!
Følgende nye styre for perioden 2020/2021 ble enstemmig valgt:
• Formann: Jan Morten Løe (valgt i 2018) / [Gjenvalgt]
• Kasserer: Kari Bjerkan (valgt i 2018) / [Gjenvalgt]
• Havnesjef: Geir H. Moen / [Gjenvalgt]
• Havneassistent: Anlaug Kallestad / [Ny]
• Styremedlem: Lise Taranrød / [Gjenvalgt]
• Revisorer: Therese M. Løe og Birger Taranrød / [Gjenvalgt]
• Valgkomité: Therese M. Løe og Birger Taranrød / [Nye]
Alle styremedlemmer velges for to år av gangen, men for å sikre at halvparten av styret er på valg hvert
annet år – ble det besluttet at i 2021 er kasserer, havneassistent og styremedlem på valg.
Møtet hevet ca. kl. 19:30

Etter den formelle delen var over og generalforsamlingen hevet, ble kvelden avsluttet med nydelige reker,
dertil hørende drikke og hyggelig samkvem.

Keisemarken, Horten, 21.08.2020
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