Alvøen Lokalforening

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Torsdag 7. Mars kl 1930 på Lokalet i Alvøen

Dagsorden i henhold til vedtektene § 8
1. Valg av ordstyrer
2. Godkjenning av innkalling
3. Årsmelding
4. Regnskap
5. Innkomne saker.
6. Forslag til budsjett for 2013
7. Valg
Sakspapirer i henhold til vedtektene er lagt ut på alvoen.org
NB! FOR Å OPPNÅ STEMMERETT MÅ ÅRSKONTINGENT VÆRE
BETALT.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Saksliste
5.1. Alvøen lokalforening
v/Jonny Ellertsen

Søknad om støtte til jolle prosjektet.

Alvøen 03.09.12

Søknad om støtte fra Alvøen lokalforening på kr. 45.000 til kjøp av en RS Feva som går inn i
jolleprosjektet. Denne er ment til bruk for de som ikke har mulighet til å kjøpe seg inn for kr. 20.000, i
prosjektet nå. Barn og voksne vil få den samme undervisningen, men tanken er at lokalforeningens
båt kan fungere som en introduksjonsbåt.
Jeg har også sett at det er flere unge i Alvøen som " forsvinner litt". Hvis foreningen går inn med
midler, vil det være en god mulighet til å få disse i aktivitet. Jeg skjønner at dette er en oppgave som
faller på meg, og vil også følge opp dette.
Det vil bli laget egne retningslinjer for lokalforeningens båt, bla. med disposisjonsrett etc.
Lokalforeningen vil da inngå som deleier i jollesameiet. Lokalforeningen vil bli tildelt to andeler, som
kan selges når aktiviteten øker, og det er flere båter i poolen. Jeg ser for meg at noen vil kjøpe sin
egen båt etter hvert.
Jeg vil ha en båt tilgjengelig fra 14/9 - 1/10 hvis noen vil se på båten, eller være med å prøve seile.
NB: Vi har pt. 6 familier som har svart positivt.

PROSJEKTBESKRIVELSE:
Paal B og Pål A har drevet med seiling i store deler av våre lange liv. Dette har gitt oss stor
glede og dette vil vi gjerne dele med andre. Flere av være gode Alvøen naboer har derfor anmodet
oss om å organisere et jolleprosjekt. Forholdene er perfekte i Alvøen, vi kan ha undervisning på
lokalet, bruke området og kaiene til roklubben, vi har mulighet til innendørs lagring om vinteren.
Opplegget er som følger: Vi lager et sameie, der vi kjøper inn minst 4 like båter. RS Feva er
en båt du vokser inn i, ikke ut av, som de fleste joller. Forskjellig seil gjør at vi kan bruke båten i alle
aldersgrupper. ( sjekk ut www.rssailing.com eller søk rs feva på youtube) Dette er en jolle for to
personer, voksne og barn, laget i hardplast og veier kun 65 kg. Den har mange muligheter, fra
grunnleggende seilinnføring for barn og voksne til fartsfylt seiling for viderekomne. Vi vil ha felles
trening, og det er alltid morsomt å seile med og mot helt like båter.
Overføringsverdien til stor båt er stor. Planen er å få med minst 10 familier, som betaler kr.
20.000 hver, vi kan da kjøpe minst 4 båter, alt nødvendig utstyr inkludert, også trekk og tralle. Vi ser
for oss hyggelige treninger, regatta seiling for store og små. Det er en båt du utmerket kan seile på
tur rundt Bjorøy med etc. etc. Vil du og dine barn lære å seile, samtidig som du har full
disposisjonsrett til en båt, er dette muligheten.
De eksakte rammene, der den juridiske og økonomiske delen blir sikret, vil juristen utarbeide
sammen med deleierne.
Håper på positivt svar
Med hilsen
Pål Albro
Ellingshaugen 23

Styre stiller seg positivt til et tiltak som dette og saken vil blir stemt på ved årsmøte.
Mvh
Styret i Alvøen lokal Forening.

