SAK X - DELING AV BÅTFORENING

SAKSFRAMLEGG TIL ÅRSMØTE MED FORSLAG TIL VEDTAK
Ved forrige årsmøte avholdt 27. mars 2014 ble det truffet vedtak om å foreta en
utredning av spørsmålet om deling av båtforeningen. Vedtaket var slik:

Årsmøte går inn for at Skjersvika skilles ut og blir egen båtforening. Årsmøte
vil at et utvalg av medlemmer fra Skjersvika møtes med et utvalg av
medlemmer fra Tungland/Vågen, for å komme frem til en ordning for hvilke
vilkår som skal ligge til grunn for utskillelsen. Det ble foretatt avstemning ved
håndsopprekning, på avstemningstidspunktet var det 27 stemmeberettigede til
stede. 22 medlemmer var for en utskillelse, 3 medlemmer var mot og 2
stemte blankt.
Kun fire personer som har båtplass i Skjersvika var til stede på årsmøte.
Disse ble valgt inn som nytt styre i Skjersvika, og skal gå videre i dialogen
med styret i Jørpeland båtforening: Jonas Ravnås, Vidar Helgeland, Tom
Barkved og Leif Melberg.
Det ble stilt spørsmål om utskillelse kan defineres som en deloppløsning og
dermed berammes av havnereglementets § 14. Årsmøtedeltakerne kunne
ikke se at vedtaket som ble gjort i dag er i strid med denne bestemmelsen.
Det vil bli innkalt til ekstraordinært årsmøte når styrene har blitt enige om
vilkårene for utskillelsen.

Styret i Jørpeland båtforening har avholdt flere møter med foreløpig styre i Skjersvika
båtforening. Det er videre engasjert advokat for å bistå med delingsprosessen. Det
redegjøres kort for de spørsmål som er behandlet i prosessen.
Medlemmer i Skjersvika og ventelister
Etter deling av båtforening vil alle medlemmer med båtplass i Skjersvika tilhøre
Skjersvika Båtforening. Liste over medlemmer som dette gjelder følger
saksframlegget som bilag 1. Alle øvrige medlemmer har fortsatt sitt medlemskap i
Jørpeland Båtforening. Medlemmer uten båtplass står fritt til å bytte forening.
Ventelister vil bli gjennomgått. De som står på venteliste for båtplass får tilbud om å
velge i hvilken båtforening de vil stå på venteliste. Det skal etter deling være
separate ventelister for båtforeningene.
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Eiendommer - båthavn
Når Skjersvika båtforening er stiftet og registrert i Brønnøysund skal Jørpeland
Båtforening overdra eiendommene gnr 53 bnr 189 og bnr 311 til Skjersvika
Båtforening, se kart bilag 2.
Når det gjelder båtgarasjer i Skjersvika er det utstedt andelsbrev. Rettigheter og
plikter i dette avtaleforhold vil være uforandret av delingen, med den presisering at
Skjersvika Båtforening overtar Jørpeland Båtforening sine rettigheter og plikter i
avtaleforholdet.
Eiendommen gnr 53 bnr 75 og alle andre eiendommer, herunder bruksrettsavtaler
og leieavtaler til eiendommer skal fortsatt ligge til Jørpeland Båtforening.
Økonomi
Kontingent for 2015 betales inn til Jørpeland Båtforening.
Det vises ellers til årsregnskap som fremlegges og gjennomgås på årsmøte. Når det
gjelder økonomisk oppgjør i forbindelse med delingen foreslås det følgende:
 Hver Båtforening beholder de verdier som er knyttet til anlegg og båtplasser i
hhv. Skjersvika og Jørpelandsvågen. Lån på klubbhus og øvrig gjeld beholdes
av Jørpeland Båtforening.
 Jørpeland Båtforening er i dialog med Scana Eiendom om kjøp av areal som
en frem til nå har hatt leieavtale på. Det avsettes kr. 400.000 til kjøp av denne
eiendom.
 Alle kostander ved delingen, herunder tinglysing og dokumentavgift og
konsulentbistand dekkes av Jørpeland Båtforening sin konto.
 Etter avsetning og dekning av kostander som nevnt deles innestående på
konto og kundefordringer pr. 01.07.2015 mellom Jørpeland Båtforening og
Skjersvika Båtforening. Delingen skjer etter antall medlemmer med
båtplasser. Det innebærer at Skjersvika Båtforening skal utbetales kontant (
brøk) av innestående på konto og kundefordringer senest 10.08.2015

Samarbeid - Gjensidig rett til bruk av slipp og klubbhus
De to foreningene skal etter delingen være to selvstendige båtforeninger, men
ønsker å ha et godt samarbeid.
Når det gjelder klubbhus og slipp er partene enige følgende:
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 Klubbhus, slipper og opptrekksplasser disponeres etter samme rettigheter,
regler og pris mellom begge foreningene. Eksisterende klubbhus skal kunne
brukes av Skjersvik båtforening til årsmøter og styremøter. Samme avtale
gjelder for Jørpeland båtforenings medlemmer for bruk av Skjersvik
båtforenings opptrekksplass (klubbhus og slipp når dette kommer). Avtalen
kan endres hvis begge parter er enige.
Når Skjersvika Båtforening er stiftet formaliseres dette i en avtale mellom
båtforeningene som signeres av begge styrer.

Deling av båtforeningen
Deling av båtforeningen skjer ved at årsmøte vedtar deling. Deling er ikke regulert i
vedtektene men styret legger til grunn at det for deling kreves at 2/3 av de fremmøtte
stemmer for det. Styret har også lagt vekt på at hele saksframlegget skal sendes ut
til medlemmene i forkant av årsmøtet slik at alle medlemmer er orientert, og gis
mulighet til å ivareta sine interesser.
Etter vedtak i årsmøtet stiftes Skjersvika Båtforening. Medlemmer med båtplass i
Skjersvika ( se bilag 1) vil etter stiftelsen tilhøre Skjersvika Båtforening.
Stiftelse av Skjersvika Båtforening skal skje innen 3 uker etter årsmøte har fattet
vedtak om deling. Utkast til stiftelsesdokument er vedlagt som bilag 3. ( vedtektene
kan drøftes og korrigeres på stiftelsesmøtet) Det foreløpige styret for Skjersvika
båtforening som ble oppnevnt på forrige årsmøte ( Jonas Ravnås, Vidar Helgeland,
Tom Barkved og Leif Melberg) er ansvarlig for å innkalle medlemmene i Skjersvika
til stiftelsesmøte. Samtidig med stiftelsen vedtar Skjersvika Båtforening eget
havnereglement og øvrige regler etter behov. Etter stiftelsen må Skjersvika
Båtforening registrere forening i Brønnøysund, opprette konto, og ta tegne
nødvendige forsikringer for foreningens drift, eiendommer og anlegg.
Jørpeland Båtforening beholder sitt organisasjonsnummer, og alle medlemmer som
ikke overføres til Skjersvika Båtforening. Dagens lover, havnereglement og
slippregler gjelder uendret for Jørpeland båtforening. Eventuell revisjon av disse
regler kan skje senere etter behov.
Jørpeland Båtforening skal beholde dagens forsikringer frem til det er bekreftet at
Skjersvika Båtfoprening har tegnet egne forsikringer.
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Prosessen videre
1) Deling vedtas av årsmøte i samsvar med saksframlegg.
2) Skjersvika Båtforening avholder stiftelsesmøte innen 3 uker etter årsmøtet og
vedtar nødvendige reglement
3) Skjersvika Båtforeningen registreres i Brønnøysund, det opprettes konto, og
tegnes forsikring
4) Gnr gnr 53 bnr 189 og bnr 311 i Strand overskjøtes fra Jørpeland Båtforening
til Skjersvika Båtforening.
5) Avtale om gjensidig bruksrett til slipp og klubbhus mellom båtforeningen
formaliseres
6) Partner regnskap bistår med oppsett av regnskap pr. 01.07.2015 og
Skjersvika Båtforening utbetales en forholdsmessig andel (brøk) av
innestående på konto og kundefordringer innen 01.08.2015.
.
Forslag til vedtak
Jørpeland Båtforening deles i to båtforeninger som er selvstendige juridiske
enheter. Styret i Jørpeland Båtforening gis sammen med foreløpig styre i
Skjersvika Båtforening fullmakt til å forestå delingen slik det er redegjort for i
saksframlegg.
Eventuelle tilføyelser fra årsmøtet:

________________________
For styret i
Jørpeland Båtforening

_______________________
For foreløpig styre i
Skjersvika Båtforening
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