Referat fra årsmøte 2021
Møtet ble avholdt på Napoli restaurant og hotell AS tirsdag 11. mai kl 19.00.
9 medlemmer hadde møtt opp.

Følgende saker var til behandling:
1. Valg av møteleder
Arnt Johansen ble valgt.
2. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen
Jon Kåre Olufsen og Håvard Olsen ble valgt.
3. Godkjenning av stemmerett
Alle til stede hadde stemmerett
4. Årsmelding og planer for videre arbeid
Det ble litt diskusjon angående medlemstallet, som har gått ned fra 116 i 2019 til 99 i 2020,
og hva styret har gjort for å beholde medlemmene, hva som eventuelt kan gjøres for å få disse
tilbake og eventuelt verve nye. Kasserer orienterte om at det var sendt ut påminnelse i tillegg
til den vanlige giroen som blir sendt ut og da er det jo ikke så mye mer vi kan gjøre. Det ble
spekulert i årsaker, og en av de kan jo være at det ikke ble noen kirkesøndag i 2020 på grunn
av koronarestriksjonene. En annen kan være at foreldre som før betalte kontingent for sine
barn nå har latt det være opp til de selv etter at de er blitt voksne. For å kanskje få opp
medlemstallet ble det foreslått å sette opp plakater på Skålvær brygge og på kaihuset med
invitasjon om medlemskap. Så får vi se om det kan hjelpe.
Det ble også diskutert litt under avsnittet samferdsel. En forandring i ruteplan har flyttet anløp
torsdag kveld til torsdag morgen. Dette har gjort utvidet helgetur umulig for enkelte. Her vil
vi prøve å påvirke å få tilbake ruten som den var. I tillegg vil vi bemerke at det ikke er anløp
på onsdag i den stille uke og onsdag før Kristi himmelfart, noe som vi definitivt ønsker og
mener det bør være.
Vi utformer et brev til Alstahaug kommune der vi kommer med disse innspillene i god tid før
vinterruten starter opp igjen 1. september.
5. Regnskap
Her var det kun en liten merknad til at inntekter vedrørende flytebryggen som fortsetter å
komme inn på velforeningens konto kunne kommet mer tydelig fram i regnskapet. Dette tok
kasserer til etterretning og vil skille dette ut på egen post i regnskapet for neste år. Ellers
ingenting å bemerke og regnskapet ble godkjent.

6. Eventuelt
Her kom det forslag om å få satt opp noen lyspunkt på øya, noe som flere av medlemmene var
enig i.
Det kom også opp forslag om å avholde medlemsmøter slik at medlemmene kan komme med
forslag og få uttrykt sine meninger utenom årsmøtene.
Begge disse sakene vil vi ta med oss videre til kommende styremøter.
Det ble også ytret ønske om at de som har hytter/hus på øya er oppmerksom på en plante som
heter veitistel. Denne ønsker vi ikke på øya, så vi oppfordres til å fjerne den hvis vi ser den.
Planten er toårig, og den kan fjernes ved å strø salt på bladrosetten som kommer opp første
året, eller å klippe plantene og brenne dem før de setter frø. Det er kjøpt inn salt til formålet,
og det er allerede fjernet en anselig mengde både med salting og klipping.
7. Valg
Det framkom ingen andre forslag enn det valgkomiteen hadde foreslått.
Resultatet ble da:
Formann: Arnt J. Johansen (gjenvalg)
Sekretær: Deanne T. Hansen (gjenvalg)
Første varamedlem: Jon-Kåre Olufsen (gjenvalg)
Revisor Einar Mørch (gjenvalg)
Til neste års valgkomite ble valgt:
Nils Falch (formann), Synnøve Jonassen og Roy Hansen.

Møtet hevet.
Det ble servert pizza etter møtet.
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