Årsmøtereferat DB, 04.04.13.
Antall deltagere: 8
Saksliste:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. Valg av møteleder og referent.
2. Årsmelding
3. Regnskap
4. Valg
5. Innkomne saker
Referat:
1. Innkalling og dagsorden er godkjent. Møteleder er Bjørn-Vegard Løvik. Referent er Jørn Inge Løvik
Protokollering: Jørn Inge Løvik og Tove Beate Øvstegård
2. Årsmelding
a. Bjørn-Vegard gikk gjennom årsmeldingen
b. Laber aktivitet
c. Sykkeldagen ble satt ut til 10. klasse
d. Julesdansen gikk i pluss på 15-20’
e. Fotballkanalen er avmeldt
f. Mjelthaugkomiteen ”lever sitt eget liv”
g. Solsiden driftes av egen gruppe: Morten Lystad, Bjørn-Vegard Løvik, Mari Skjegstad og Ole
Thomas Sætre
3. Regnskap
a. Regnskapsmessig er det kr 35.563 i underskudd på driften, men siden investeringer (65’) blir tatt
direkte over driften så er intensjonen at noe av dette skal gi merinntekter fremover.
b. Den årlige støtten fra Vestnes Kommune er det nå slutt på (siste i 2011), så forbruket bør ned
tilsvarende om ikke annen tilsvarende inntektskilde kan skaffes.
c. Inntektene til Solsiden Gym i 2012, var på kr. 115’. Kostnadene er uoversiktlige.
Det er over 100 medlemmer i dag, der Bilfinger bidrar en del.
d. Forsikringsverdien på Gildeheim er satt ned fra fullverdi til 3 mill, som gir en premiereduksjon
fra 24’til 11’ for 2013. Det ble noe reaksjon på dette, og det nye styret fikk mandat til å ta en ny
vurdering på dette.
e. Styret anbefaler at regnskapet skiller mellom aktivitetene gjennom Solsiden og bygdelaget ellers.
f. Det har ikke vært laget budsjetter de siste år.
g. Gjennomgang av regnskapet ellers  Godkjent
4. Valg
a.
b.
c.
d.
e.

John-Trygve Villa, Anna Dale og Jørn Inge Løvik ble valgt inn i styret.
Tove Beate Øvstegård ble gjenvalgt, Jan Kåre Stavem var ikke på valg.
Jørn Inge Løvik ble valgt som leder
Ny valgkomite ble Trine Villa og Bjørn Vegard Løvik
Revisorene Jørn Sætre og Arnfinn Lange tok gjenvalg

5. Innkomne saker:
a. Ingen innkommende saker.
Referent:
Jørn Inge Løvik
05.04.13
Protokollering: Jørn Inge Løvik og Tove Beate Øvstegård

