
PROTOKOLL FRA ORDINÆRT ÅRSMØTE FOR ÅRET 2015 I
SAMEIERFORENINGEN HAVNA SKJÆRGÅRDSPARK

Oslo, tirsdag 26. april 2016 kl 19.00 Scandic Holmenkollen Park.

Tilstede fra styret:
Styreleder: Henning Johan Madsen.
Styremedlemmer: Håvard Stenberg, Marianne Hove, Vibeke Haakestad, Per Otto Furuseth.

Dagsorden

1. KONSTITUERING
A) Valg av møteleder
B) Godkjenning av de stemmeberettigede
C) Valg av referent og minst en seksjonseier som protokollvitne
D) Godkjenning av møteinnkallingen

2. ÅRSBERETNING FOR 2015

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2015
Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital

4. GODTGJØRELSE TIL STYRET

5. BUDSJETTFORSLAG 2016

6. INNKOMNE FORSLAG
Ingen forslag innkommet

7. VALG AV TILLITSVALGTE
A) Valg av formann og 2 styremedlemmer for 2 år
B) Valg av valgkomite

Referat

1. KONSTITUERING
Styreleder Henning Johan Madsen åpnet det ordinære årsmøtet og ønsket alle andelshavere
velkommen. I denne sammenheng ble det informert om at Styret umiddelbart etter det
ordinære årsmøtet la opp til en åpen uformell diskusjonsrunde. Dette for å gi muligheter for
innspill med ønsker om innkjøp, vedlikehold og områder Styret skal ha større eller mindre
fokus på.

A) Henning Johan Madsen ble valgt som møteleder.
B) Det ble registrert 103 stemmeberettigede, 85 gjennom fullmakt hvorav
Håndballforbundet var representert med 71 andeler.

C) Per Otto Furuseth ble valgt som referent og Arnt Salvesen som protokollvitne.
D) Møteinnkallingen ble godkjent.

2. ÅRSBERETNING FOR 2015
Styreleder redegjorde for virksomheten siste år.



Det har vært avholdt 4 styremøter samt hyppig kontakt på telefon og e-post samt befaringerpå Havna i forbindelse med vedlikehold.
• Fjernet mose på tak.
• Felling av trær og tynning av vegetasjon.
• Utskifting av 2 vinduer i hytte 7 samt nødvendig utskifting av vindskier med israft.• Hytte 4,5,6,7 og 8 er nymalt — alle øvrige blir flekkmalt.
• Ny terrasse på 2 hytter.
• Nytt service og bestikk til samtlige hytter.
• Hyttene er blitt utstyrt med bilder.
• Kjøpt nytt utemøblement.
• Regnskapsmessig overskudd på NOK 110.907 og en egenkapital på NOK 725.889.

Vedtak: Årsmøtet godkjente styrets forslag til årsberetning for forretningsåret 2015.

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2015
Styreleder redegjorde for regnskap og balanse.
• Resultatregnskap med årsresultat NOK 110.907 og med totalbalanse NOK 1.086.723og egenkapital på NOK 725.889.
• Revisjonsberetning vedlagt.

Vedtak: Årsmøtet godkjente styrets forslag til resultat og balanse.
Årsresultat NOK 110.907 overføres til egenkapital.

4. GODTGJØRELSE TIL STYRET
Styret foreslo følgende satser til godtgjørelse for 2015
Styreleder NOK 12.000,-
Styremedlem NOK 6.000,-
Medlem valgkomite NOK 1.000,-
Nettredaktør NOK 6.000,-

Satsene er i henhold til tidligere år.

Vedtak: Årsmøtet godkjente styrets forslag godtgjørelse.

5. BUDSJETTFORSLAG 2016
Styreleder redegjorde for budsjettforslag for 2016.(Se innkallingen side 8, kolonne ytterst tilhøyre).
• Den årlige fellesavgiften for andelseiere beholdes uendret til NOK 3.605,-.• Faste utgifter og honorarer er på 2015-nivå justert for eventuell prisutvikling.• Drift og vedlikehold er avsatt med NOK 600.000,-.

Vedtak: Årsmøtet godkjente styrets forslag til budsjett for 2016.

6. INNKOMNE FORSLAG
Ingen forslag innkommet
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7. VALG AV TILLITSVALGTE
Tedd Urnes fra valgkomiteen redegjorde for komiteens arbeid og innstilling.

A) Valg av formann for 2 år
Henning Madsen

Vedtak: Enstemmig valgt.

B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år
Håvard Stenberg
Marianne Hove

Vedtak: Enstemmig valgt.

C) Valg av valgkomite for 1 år
Tedd Urnes
Nina Eidem

Vedtak:  Enstemmig valgt

Årsmøtets formelle del ble avsluttet kl. 20.05.

Notater/stikkord fra den uformelle meningsutvekslingen følger her:

Etter årsmøtet hadde Styret en uformell, åpen og god diskusjon/meningsutveksling om
diverse saker sammen med andelseierne. Det framkom at den generelle oppfatningen blant
andelseierne på årsmøtet var at det hadde skjedd mye positivt i 2015, samtidig som det er
mye som fortsatt er på etterskudd i forhold til vedlikeholdsarbeid. Fotografiene/bildene med
lokaler motiver som er fotografert av styremedlem Håvard Stenberg fikk ros og meget
positiv omtale.

Styret oppfordres på generelt grunnlag å utarbeide en rullerende vedlikeholdsplan for blant
annet utskifting av vinduer, terrasser, maling, varmtvannsbeholdere, bad, hugst og
beplantning samt annet aktuelt vedlikeholdsarbeid, innkjøp av utstyr/innbo, og som det er
naturlig å loggføre generelt og pr hytte.

Følgende informasjon, ønsker og tanker om framtidig innkjøp og vedlikeholdsoppgaver
fremkom:

• Internett/bredbånd og muligheter for en løsning pr hytte er i en utredningsfase. Styret
vil undersøke nærmere de alternativene og løsningene som finnes med siktemål om å
ha et konkret forslag til innvesterings kostnad og aktuelle driftsomkostninger i løpet
av høsten. Det ble i denne sammenheng og for den nærmeste tidsperioden fokusert
på de gode teleforbindelser som er i området samt Scandic Hotell Havnas bredbånd.
Det kan benyttes fritt av andelseierne innenfor restaurant/uteservering på sjøsiden og
ellers i dekningsområdet rundt hotellet.

• Styret vil fortsette utskifting av terrasser og skillevegger etter beste skjønn.

• Det er Tjøme Kommune som fastsetter ligningsverdi. Dersom man får en for høy
verdivurdering må det poengteres at i denne sammenheng utgjør hver eierandel kun



1/14 del av hver hytte. Sekundærbolig verdisettes med 80 % av den enkelthovedukes markedsverdi.

• Det ble fremmet ønsker om ulike utstyrssuppleringer som vannkoker, innkjøp avovertrekkslaken som gjør det mulig å vaske overtrekkslaken for eksempel 2 gangerpr år og i akutt tilfeller via husøkonomen på Scandic Havna.

• Inngangsdørene burde bli påsatt tetningslister for å redusere varmetapet om høstenog vinteren.

• Noen vinduer må byttes på grunn av råte etter 35 år, og noen vinduer kan vurderes tilå repareres med kitt og maling.

• I avslutningen på møtet ble det informert om at Scandic Havna Tjøme har planer ominnføre en parkeringsutgift for området utover den ene bilplassen som den enkeltukeandel har avtalefestet. Dette var helt ny informasjon for Styret, som vil ta detteumiddelbart opp med hotellets ledelse/Rica Eiendom AS. I denne sammenheng bledet også poengtert at andelseierne ønsker et mest mulig bilfritt hytteområde.Bilkjøring for av- og pålessing skal foregå på asfalterte stikkveier og ikke pågressplenen.

• Informasjonsoppdatering om eventuelle parkeringsbestemmelse og annet vil bli gittvia Havnanett.no.

Årsmøtets uformelle del ble avsluttet ca. kl. 20.50.

Oslo, 26.04.2016

Per Otto Furuseth
Referent

Arnt Salvesen
Protokollvitne
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