Referat fra årsmøte ØMBK for sesongen 2006.
Sponvika 08.nov.06

Dato: 6.nov 2006
Sted: Solli Kro ”By the Way”, Sarpsborg.
Til stede: Kjell Vidar Hansen, Harald Ekkjestøl, Jarle Larsen, Thorleif Kroh, Leif
Rasmussen, Øivind Reppen, Jan Smidt, Jostein Smidt, Stig Bekkhus, Odd-Erik Lundem, Jon
Ertnes, Hilde Ertnes, Øistein Thomsen, Kai Bråthen, Ole-Bjørn Tjugen
Saker:
Godkjenning av innkallingen:
Innkallingen ble godkjent. Innkallingen kom litt sent ut på nettet, men det var enighet
om at det ikke skal sendes årsmøteinnkallinger pr. brev mer da alle medlemmer følger
med på klubbens hjemmeside.
Valg av referent:
Ole-Bjørn sekretær ble valgt til dette.
Årsberetning:
Sekretær oppsummerte sesongen, med hjelp fra formann ved aktiviteter der
undertegnede ikke hadde vært til stede.
Regnskap:
Kasserer Leif Rasmussen la frem klubbens regnskap for 2006.
Klubben hadde i 2006 26 betalende medlemmer, en økning på 3 stk sammenlignet
med 2005.
Inntekter:
Kr 16.535,Utgifter:
Kr 23.592,Beholdning: Kr 21.526,De store utgiftene for 2006 tilskrives innkjøp av klubbhenger for kr 10.000,Valg til styret:
Formann: Harald Ekkjestøl tok gjenvalg.
Sekretær: Ole-Bjørn Tjugen tok gjenvalg.
Kasserer: Leif Rasmussen tok gjenvalg.
Data/Hjemmesideansvarlig: Kjell Vidar Hansen.
Bøyeansvarlig: Øistein Thomsen tok på seg ansvaret for å få laget nye.
Klokkeflåte: Jon Ertnes tok på seg ansvaret for denne.
Hentebåt: Alle ansvarlige.
Oppsummering av sesongen 2006:
Rekruttering: Klubben har fått 3 flere betalende medlemmer, men mange flere aktive
medlemmer i år.

Økonomi: Klubben har god økonomi. Det ble besluttet å videreføre klubbkontingenten
på kr 250,- pr medlem. Juniorer frem til fylte 16 år har gratis medlemskap.
NC-løpet: Stevnet fungerte bra, men improvisert speakertjeneste medlemmene i
mellom samtidig med at man deltar i en eller flere båtklasser fungerte ikke bra.
Speaker og computeransvarlig må være på plass i god tid før løpet, og de som tar på
seg oppgavene bør ikke trekke seg.
Klubbkonkurransen: Meget populært og vellykket, med mye moro og hard racing.
Høsttreffet: Meget god deltagelse til tross for lav temp. Det kom 10, 12 sørlendinger,
og mange egne medlemmer.
Innkjøp til klubben:
Mange forslag ble diskutert, bl.a to typer GPS, Lasermåler, 3x6m og 3x3m klubbtelt,
klubbklær med ØMBK klubblogo og enkel startklokke for trening i å ta gode starter.
Det ble vedtatt å forkaste innkjøp av GPS. 3x3m easy up klubbtelt skal kjøpes inn.
Odd-Erik Lundem fikk i oppdrag å få pristilbud på klubbklær (jakke, fleecevest etc)
med ØMBK broderte logoer. Leif Rasmussen undersøker mulighet for startklokke.
Tempoplan for 2007:
Se foran på klubbens hjemmeside. En foreløpig terminliste er lagt ut. Spesielt knytter
det seg usikkerhet til ØMBKs ønske om NC 1 som kan bli flyttet avhengig av hva
årsmøtet i NMSBF beslutter i februar.
Premieutdeling:
Formann Harald delte ut diplomer til de tre beste i hver klasse fra klubbmesterskapet.
Eventuelt:
Zenoahklassen: Også i år diskusjon rundt slagvolumgrensen. Det kommer flere og
flere 25,4 ccm Zenoahmotorer ut på markedet, og det ble diskutert om det jukses og at
det ikke foretas motorkontroller på NC-løpene. Et annet argument er at 22.5 ccm
motorene på verdensbasis blir mer og mer sjeldne. De som etter hvert skaffer seg 25,4
ccm motorer vil ikke uten videre få en konkurransefordel, men de som har slike
motorer i dag vil kunne begynne å konkurrere. Det ble vedtatt at ØMBK åpner for å
utvide kubikkgrensen til 25.4 ccm hvis det kommer som et forslag fra andre klubber
på årsmøtet i NMSBF om dette. Det forutsettes at det fortsatt er rene Zenoahmotorer,
og at det tillates å trimme motorene, dvs at reglene om dette videreføres.
Forsikring: Klubben betaler en forsikring som dekker skade på tredjemann når vi
holder løp. Vi er også dekket under NMSBF sin forsikring når vi har løp da forbundet
står som arrangør av alle NC-løpene. Det ble besluttet å beholde forsikringen da den
kan være god å ha når vi kaller inn til treff/løp.
Mvh,
Ole-Bjørn Tjugen,
Sekretær.

