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vedtaket gjort på ekstraordinært årsmøte. Fornyelse av serviceavtale har styret startet

å jobbe med, men grunnet betydelig arbeid med oppussingen, har ikke styret sett seg i

stand til å fullføre dette arbeidet. Styret vil fortsette arbeidet med å spesifisere de

tjenestene avtalen skal omfatte for å undersøke om deler av avtalen kan

konkurranseutsettes. Nåværende serviceavtale utløper 01.01 2014.I løpet av året har

styret fått en orientering av Rica om hvilke tjenester og kostnader dagens serviceavtale

omfatter. Håvard Stenberg redegjorde for dette. I forbindelse med forhandling av ny

serviceavtale vil også avtale om utleie av hyttene gjennomgås, samt avtale om

parkering. Innbetaling av engangsavgifter relatert til oppussingen er gått relativt bra,
men enkelte overdratte andeler er ikke meldt til andelsregisteret og derav er enkelte
faktura blitt forsinket mottatt av enkelte andelseiere.

Vedtak: Årsmøtet godkjente styrets forslag til årsberetning for forretnings åre|2012.

Regnskap og revisjonsberetning for 2012

Åse Dyrstad redegjorde for regnskapet og de viktigste postene i regnskapet, samt
balanse og revisjonsrapport. Revisjonsrapporten er utarbeidet av en med revisorfaglig
bakgrunn. Fra årsmøte kom det uttrykk for at det var ønskelig fremover å få regnskapet
godkjent av en registrert eller statsautorisert revisor.

Vedtak: Styret fremla resultatregnskap med resultat NOK 105.920,- og med

totalbalanse NOK 748.920,- og egenkapital NOK 638.453,-. Årsmøtet godkjente styrets

forslag til resultat og balanse for forretningsåret 2012 mot2 stemmer.

Orientering om oppussing av hyttene
Det ble redegjort for prosessen med oppussing av hyttene. Hyttene er nå ferdige, og

det er gjennomført en sluttbefaring som er oppsummert i en mangel liste som skal

utføres av R2R før prosjektet avsluttes. Overtakelsesforretning skal gjennomføres i

løpet av mai. Det skal gjennomføres en 1 års befaring og en 3 års befaring for å
avdekke eventuelle mangler innen reklamasjons- og garantitiden. Avtalen er slik at det
tilbakeholdes et beløp på NOK 350.000,- som først skal betales 01.06.2014 etter 1 års
befaring.

Vedtak: Årsmøtet godkjente styrets orientering om arbeidet med oppussingen av
hyttene samt fremlagt prosjektreg nskap.

Orientering om styrets arbeid med å registrere foreningen i Enhetsregisteret
Henning Madsen orienterte om arbeidet med registrering av foreningen i

Enhetsregisteret i Brønnøysund for å kunne opptre som en juridisk enhet. Havna
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