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       Halden Seilforening 
       Postboks 93, 1751 Halden 
       E-mail: post@haldenseilforening.net 
       Internett: www.haldenseilforening.net  
 
 

Referat fra Årsmøte 2013  
Halden Seilforening 29. mars 2014 

 
Møtet ble avholdt i Isebakke Velhus i Halden. 12 medlemmer hadde møtt frem. 
 
Leder Morten Heli Hansen åpnet årsmøtet. Årsmelding fra 2013 ble opplest og godkjent uten 
kommentarer. 
Morten Heli Hansen ble valgt som møtedirigent, og Theo Schewe som referent.  
 
Regnskap 2013 og budsjett for 2014  
Regnskap og budsjett ble gjennomgått og godkjent. Regnskap for 2013 viser et overskudd på 
28.697- nkr i forhold til budsjettert overskudd på 7.300,-. Dette skyldes hovedsakelig lavere 
utgifter til ungdomsarbeid enn planlagt samt utestående gjenkjøp av tidligere stjålet 
påhengsmotor. 
Foreningens samlede finansielle eiendeler er pr. 31.12.2014 på nkr. 136.847,- nkr.  
 
Budsjett for 2014  
Budsjettet ble gjennomgått og godkjent. Det er budsjettert inntekter på totalt 157.200,- nkr. og 
utgifter på 66.700,- nkr.  
 
Valg av styre og komitéer 
Valgkomiteen hadde gjort en god jobb og la frem et komplett forslag til valg som ble godkjent 
uten innvendinger og med følgende justering: Morten Heli-Hansen går inn i valgkomitéen for 
Knut Adolfsen. Per Forsstrøm blir klubbens utdannings-kontakt. Morten Heli-Hansen går av 
som leder etter fem år.  
Nytt styre 2014: 
Per Forsstrøm (leder), Rune Adolfsen (nestleder), Ingunn Larsen (kasserer), Theo Schewe 
(sekretær), Knut Adolfsen (styremedlem). Dag Strøm Rasmussen og Morten Holm (1. og 2. 
varamedlem) 
 
Se for øvrig fullstendig liste over styre- og komitémedlemmer i årsberetningen for 2013. 
 
Kontingent for 2014 
Styrets forslag til medlemskontingenter ble enstemmig vedtatt, og satsene holdets uforandret i 
2013: Enkeltmedlemmer 400,- nkr., og familiemedlemskap 500,- nkr. Treningsavgift for 
jolleseiling skal være 500,- pr. deltaker. Støttemedlem uten rettigheter 100,- nkr. 
 



 
 

2 
 

 
Øvrig 
Sjøsetting våren 2014. 
Mobilkran til Eskeviken er bestilt til første uttak 12. april og andre uttak 27. april. 
Høstens opptak fastsettes senere. 
 
Arrangement 2014 
Halden seilforening skal for fjerde gang arrangere Union Race Halden lørdag 23. august.  
Det er planlagt å arrangere for første gang en «Hardhausen» i samarbeid med Sarpsborg 
Seilforening i september. Klubbmesterskapet planlegges lagt inn i sjøetappen fra Løkkevika 
til Halden havn. 
Øvrige aktiviter vil bli kunngjort av det nye styret senere . 
 
Eventuelt 
• Per Forsstrøm er klubbens representant i Union Race styret 2013. 
• Trond Forsstrøm er styremedlem i SSS og HS sin kontaktperson. 
• Det forventes at alle medlemmer som disponerer opplagsplass, med jevne mellomrom og 

etter behov stiller opp for å inneha verv i styret eller komitéer eller er hjelpemannskap ved 
arrangementer og fester! 

 
Annet 
Foreningen ønsker seg flere medlemmer og støttemedlemmer samt større engasjement for å 
stille opp til verv og felles aktiviteter. 
 
For øvrige detaljer samt oppdatert informasjon om arrangementer se foreningens egen 
webside:. Her kan også årsberetningen lastes ned. 
www.haldenseilforening.net.   
 
Etter årsmøtet ble det tradisjonen tro klubbfest med sjømat, musikk og god stemning opp til 
de små timer. 
Første styremøte avholdes 23.4.14 kl. 19.00 på Remmen. 
 
 
Referatet er lest og godkjent av 
Knut Adolfsen   Morten Holm 
(sign.)     (sign.) 
Halden, 29. mars 2014 


