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REFERAT  

 
fra ÅRSMØTET torsdag 4. desember 2014, Rødekors huset 

 
15 medlemmer var tilstede. 

Agenda: 
1. Konstituering 
2. Årsberetning 2014 
3. Regnskap 2014 

Kaffe med noe attåt 
4. Kontingent og avgifter for 2015 
5. Innkomne saker 
6. Arbeidsprogram 2015 
7. Valg 

Sak 1: Konstituering 
Innkalling og dagsorden ble godkjent uten bemerkning. 
Leif Kristiansen og Finn Nordmo ble foreslått og valgt som henholdsvis 
møteleder og referent. 
 

Sak 2: Årsberetning 2014 
Årsberetningen ble utdelt på møtet og gjennomgått av formannen og          
hyttebestyrer. 
Det har vært stor etterspørsel på hytter i år.  
Styret ble anmodet om å vurdere om det skal gjøres noe med avslaget 
fra Fylkesmannen angående søknad om nytt naust på Fiskvann. Styret 
har anket én gang allerede. 
Styret vil vurdere denne saken. 
 
Vedtak: Beretningen ble enstemmig godkjent 

 
Sak 3: Regnskap 2014 

Regnskapet ble gjennomgått av kassereren. 
Revisjonsrapporten fra revisor ble lest opp. 
Vi har god økonomi. 
Inntekt 2014: 224 000,- 
Utgifter 2014: 148 000,- 
Resultat: 76 000,- 
. 
Vedtak: 
Regnskapet ble tatt til etterretning. 
. 
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Sak 4: Kontingent og avgifter for 2015 
 

4.1. Kontingent: 
 
Styrets innstilling er at kontingenten for medlemskap opprettholdes på 
kr. 100,- pr. år.  
Styrets forslag til uforandret kontingent på kr 100,- pr år ble vedtatt. 
 
4.2. Satser for utleie 2015: 
  
Styret foreslår at utleiesatsene for 2015 beholdes uforandret: 
  
4.2.1 Utleiesatser hytter; 
 
Følgende utleiesatser foreslås: 
Svalvann, Fiskvann, Gåsvann, Ruffehytta og Sundvann: 300,- pr 
døgn. (Sist endret opp fra 250,- i 2011).  
Denne prisen inkluderer båtleie, for Gåsvann: leie inkluderer leie av 
båt med påhengsmotor.  
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt 
  
4.2.2 Utleiesatser båter: (uforandret fra 2009) 
  

   For båt Øvre Glomvann/Fykanvann: kr. 50,- pr. døgn,   
For båt Lille Storglomvann: Kr. 50,- pr. døgn. 

   For båter Svalvann/Fiskvann/Sundvann: Inkludert i hytteleie 
For båt Øvre Naver: Inkludert i hytteleie 
For båt Seglvann: Inkl. i hytte-/båtleie Sundvann + Fiskvann, ellers kr. 
50,-/døgn 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt 
 

 
Sak 5: Innkomne saker 2014 
 
5.1 Nytt tak Sundvann: 

 Investering nytt tak Sundvann. Styret foreslår at taket på Sundvann byttes, og 
at det samtidig investeres i ny pipe. Dette pga. lekkasje på soverom + lekkasje 
rundt pipe som forårsaker korrosjon på ovn. Det er innhentet pris på dette, 
totalt vil kostnadene komme på kr. 55 000,- (tilbud Halsa-bygg) i rene innkjøp, 
i tillegg kommer kostnader for transport + montering. I tillegg kommer 
arbeidskostnader, anslagsvis kr. 30 000,-. Totalt ca. kr. 90 000,-. 
Styret foreslår at investeringen dekkes gjennom søknader til 
Storglomfjordfondet/næringsliv på samlet kr. 50 000,-, og resten fra GJFF’s 
egenkapital (ca. kr. 40 000,-).  
Vedtak: Enstemmig vedtatt 
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5.2 Endring av regnskapsår/tidspunkt for årsmøte: 
 For å kunne søke om momskompensasjon må GJFF ha regnskapsår som 
sammenfaller med kalenderår. Styret foreslår derfor at fra 2015 innføres 
følgende: 

1. Regnskapsår for GJFF skal følge kalenderår, dvs. fra 1.1.2015 til 
31.12.2015 

2. Tidspunkt for årsmøtet flyttes fra siste halvdel av november til siste 
halvdel av januar. 

a. Dette medfører at §6 i vedtektene må endres for å gjenspeile 
dette. 

 Vedtak: Enstemmig vedtatt 
 
5.3  Endring av vedtektenes §6: 
 §6 lyder slik: 
  

Årsmøte holdes hvert år i november måned og kunngjøres på forsvarlig måte 
med 14 dagers varsel og med oppgave over saker som skal behandles. Andre 
saker som ønskes behandlet på årsmøtet må forelegges styret senest en uke før 
årsmøtet avholdes.  
For årsmøtet fremlegges årsberetning og regnskap i revidert stand.  
Årsmøtet foretar valg på styre med varamenn, revisorer og komiteer.  
Stemmerett og valgbarhet har kun medlemmer som ikke skylder kontingent. 
Styret foreslår følgende ordlyd i §6: 
Årsmøte holdes hvert år i januar måned og kunngjøres på forsvarlig måte med 
14 dagers varsel og med oppgave over saker som skal behandles. Andre saker 
som ønskes behandlet på årsmøtet må forelegges styret senest en uke før 
årsmøtet avholdes.  
For årsmøtet fremlegges årsberetning og regnskap i revidert stand.  
Årsmøtet foretar valg på styre med varamenn, revisorer og komiteer.  
Stemmerett og valgbarhet har kun medlemmer som ikke skylder kontingent. 
Styret gis fullmakt til å prioritere og sende søknad til Storglomfjordfondet i 
forkant av Årsmøte for prosjekt/investeringer som faller innenfor fondets 
rammer. Disse søknader behandles av Årsmøtet for endelig godkjenning. 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt 

  
5.4:     Avbestillingsregler GJFF’s hytter: 

Vi har i år opplevd en del avbestillinger tett opp til utleie som gir problem med 
å fylle opp hyttene. 
Etterspørselen av hytter er meget stor i perioden juli til 10.september.  

  
Styret foreslår at det innføres avbestillingsfrist for hyttene: 

• Kostnadsfri avbestilling inntil 10 dager før hytteleie, 
• Avbestilles innen 9 - 3 dager før betales 50% av hytteleie.  
• Avbestilling mindre enn 3 dager 100% av hytteleie. 

Avbestillingsreglene gjelder også for påsken. 
 
Vedtak: Vedtatt med følgende to endringer av forslaget: 
A) 2015 skal være et prøveår. Evaluering rapporteres på neste årsmøte. 
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B) Kostnadsfri avbestilling inntil 7 dager før hytteleie: Avbestilles innen 6-3 
dager før betales 50% av hytteleie. 
Avbestilles mindre enn 3 dager betales 100 % av hytteleie 
 

5.5       Kjøp av tomt Fiskvannshytta 
Styret foreslår at GJFF kjøper festetomt for Fiskvannshytta fra Statskog. 
Mulighet for kjøp er nå, og må meldes Statskog før 1.1.2015. Kostnad for dette 
er ca. kr. 50 000,-.  
Styret mener det er viktig for foreningen å eie tomtene der hyttene er plassert, 
hyttene er jo Foreningens viktigste eiendeler og aktivum slik at det er viktig at 
vi eier tomtene selv. 
Styret foreslår også at Årsmøtet slutter seg til styrets strategi for å kjøpe ut 
festetomtene etter hvert som dette blir mulig. Se styrets fremlegg mht. når slik 
innløsning av festetomtene kan foretas. 

OVERSIKT MULIGE INNLØSNINGSTIDPUNKT HYTTET GJFF 
HOS STATSKOG 

Hytte Gnr/bnr/fnr 1.kontrakt 
Innløsning 

mulig Melding Statskog Innløsningsum 
FISKVANN 1838/93/6/1 01.01.1956 01.01.2016 SENEST 1.1.15 kr 50 000,00 
SUNDVANN 1838/93/1/21 01.01.1968 01.01.2028 SENEST 1.1.27 kr 100 000,00 
Ruffen 1838/93/1/2 01.01.1930 01.01.2020 SENEST 1.1.19 kr 50 000,00 
ØVRE NAVERVANN 1838/93/1/16 01.01.1965 01.01.2025 SENEST 1.1.24 kr 50 000,00 
SVALVANN 1838/93/1/16 01.01.1965 01.01.2025 SENEST 1.1.24 kr 50 000,00 

  
kr 300 000,00 

Vedtak: Enstemmig vedtatt 
 
5.6       Instruks for Rundvask hytter 

Det er innkommet forslag på at det etableres egen instruks på hva som 
inngår i rundvask av hyttene, og at det lages et eget skjema med punkter 
som kvitteres ut av de som utfører rundvask av hyttene. Dette signeres 
og leveres hytteutleier etter utført rundvask på hyttene. 
Dugnad m/rundvask gir anledning til å velge en helg på hyttene i 
sommersesongen. 
 
Vedtatt: Enstemmig vedtatt 

  
  

 
5.7       Vurdere kjøp av el-fiskeapparat 

Styret ber om fullmakt til å vurdere og eventuelt kjøpe inn el-
fiskeapparat innenfor en ramme på størrelsesorden 40 000 kr. 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt 
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6. ARBEIDSPROGRAM  2015 GJFF: 
  
 Styret foreslår følgende arbeidsprogram for 2015: 
 

Arbeidsprogram 2015 
    
 Arbeidsprogram Ansvarlig Kommentar 
1 Ferdigstille Ruffehytta JRP 

/LK/TAA 
 

Ferdigstille dette prosjektet 

2 Legge nytt gulv gang Gåsvann JP / LK Vinter 2015 
3 Ordinært vedlikehold av hytter, uthus 

og naust. Rydding  
Anskaffelse av DAB-radioer. 

Lars 
 

Årlig 

4 Nytt tak på Sundvann 
Montere ny ovn på Sundvann 

J. Skogli Avhengig av støtte fra 
Storglomfjordfondet 

5 Montering av de nye kjøleskapene, 
Svalvann, Sundvann + Gåsvann 

gjenstår 

JP Sluttmontasje gjenstår 

6 Fiskestell 2015: Utsetting 1500 stk i 
småvann: Vann 700, Hørnquist, 

Sundvann, Rundvann + evt. Fiskvann 
etc. 

 
Vurdere kjøp av el-apparat? 

HA & LA 
LK 

+ GiJFF 

Tillatelse Fylkesmannen + Statskog 
Søknad innlandsfiskefondet Meløy 

Kommune 
Sjekke tilgjengelighet settefisk 
 Fiskestellsmidler fra MK 

7 Montere nytt propanbluss på 
Gåsvann og Svalvann 

JP/LK Vinteren 2015 

8 Utfrakting av ved, gass og parafin LK (TAA) Påsken 2015 
9 Naust ved Storvann – videreføre 

diskusjon med GiJFF => Felles naust? 
JRP/FN Følge opp mot Gildeskål Kommune 

/Statskog 
10 Montere nye solceller LK/JP Vinteren 2015 
11 Legge nytt gulv Svalvann Jarl? Utsettes til 2016? 
12 Rydding v/Konradvann (fjerne 

gammel båt) 
FN/LK Båtrester er samlet, transporteres ut 

vinteren 2015 
13 Kontroll/vedlikehold av 

påhengsmotorer (Øvre- og Nedre 
Naver) 

JP Motorer tas ned til vinteren 

14 Anskaffelse av bilder «gammelhytter» LA/DK Lars tar action sammen m/Dagfinn 
15 Montere vinduer på Gåsvann LK/J. 

Skogli 
Det er allerede avtalt med Skogli 

16 Ny trapp på uthus på Fiskvann LK/JP  
    
    

 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt 
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Sak 7. Valg 
VALG TIL GJFF 2015 

 
Formann: Leif Kristiansen for 2015 – 2016 
Nestleder: Halvard Amundsen (var ikke på valg) 
Kasserer: Jonny Pedersen for 2015 – 2016  
Sekretær:  Finn Nordmo (var ikke på valg) 
Styremedlem:  Lars Arntzen (var ikke på valg) 
Hytteutleie: Lars Arntzen/Lene Arntzen (var ikke på valg) 
Varamedlemmer: 1) Bernt Ulriksen  

                                    2) Jon Roger Pedersen  
 3) Robin Dahl     

Fiskestellsutvalg: Halvard Amundsen (var ikke på valg) 
  Lars Arntzen (var ikke på valg) 
Nettansvarlig: Tommy Tangstad    
Revisor:  Rose Olsen   
 
Valgkomite: Levi Sakariassen for 2015 -2016  
  Bjørn Abel for 2015 - 2016  

          Det kom benkeforslag om å utvidet styret med en ekstra 
vararepresentant. Bernt Ulriksen ble foreslått og valgt.  

           Samtidig ble det bestemt å nummerere vararepresentantene fra 
første til tredje vararepresentant. 

Vedtak: Enstemmig vedtatt 
 
           Blant de fremmøtte ble det så avslutningsvis trukket ut og tildelt ei 

valgfri og gratis helg på ei av hyttene: 
Vinner ble: Kjell Antonsen 

 
Finn Nordmo 
 
Referent 
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