
Referat fra årsmøtet for 2018

Årsmøtet i DNT Ringerike for året 2018 ble avholdt i Metodistkirken, Storgata 7,
Hønefoss, torsdag 21. mars 2019 kl. 1900. Tilstede: 54 medlemmer/ansatte.

Før selve årsmøtet var det informasjon om Hovinkoia og Vikerkoia med byggeregnskap,
Vassfarkoia/Røde Kors-hytta og Vassfarstien.

Årsmøtet:
1. Åpning

Styreleder Tom-Erik Bakkely Aasheim ønsket velkommen til årsmøtet.

Innkallingen ble godkj ent.

2. Valg av møteleder, referent, underskrivere av referat og tellekorps
Tom-Erik Bakkely Aasheim ble valgt til møteleder, og Hege Ballari fundal ble valgt
iil referent. Kjersti Hovland og Axel Holt ble valgt til å skrive under protokollen.
Stina Borgli og Ole-Martin Høgfoss ble valgt til tellekorps.

3. Årsberetning
Erik Lunde leste overskrifter i referatet fra årsmøtetfor 2017, og årsberetningen for
2018. Årsberetningen ble enstemmig godkjent.

4. Revidert årsregnskap
5. Daglig leder Vibeke Tjøm startet gjennomgangen av regnskapet med å opplyse om at

tallene for koieinntekter- og utgifter ikke stemmer i resultatregnskapet. Note 8 med de
samlede koieinntekter og koieutgifter visdr imidlertid de riktige tallpne og med denne
korrigeringen b1e det også fremlagt endring på årsresultatet som derfor ble lagt fram
for årsmøtet med kr. 87.529,-. Deretter presenterte Vibeke Tjømbalansen for 2018
hvor egenkapital og gjeld figSørkr 7 829 602,-. Egenkapitalen er kr 3 676 797,-.

Spørsmål fra Erik Brenden: Verserer det ulike versjoner av regnskapet, jeg har printet ut mitt
fra hjemmesiden?

Svar: Dessverre er feil versjon blitt lagt ut på nett og delt ut på arsmøte etter at revisor sendte
feil versjon av regnskapet. Revisor rettet i en tidligere versjori, og som følge kom den tidligere
endringen revisor hadde gjort mht koieinntekter og utgifter på Friluftshuset dessverre ikke
med i ny versjon. Note 8 som viser inntekter og kostnader på koiene viser de riktige
sufilmene.

I ettertid viser det seg ved nøye §ennomgang av hele regnskapet at årsresultatet ikke ble
endret somfølge av defremlagtefeilene, og dermed er somfremstilt i det opprinnelige
resultatregnskapet på kT I 07 4 3 6, -.

Nytt spørsmål fra Erik Brenden: Er det blitt utbetalt tippemidler eller midler fra Thon
stiftelsen i 2018.

Svar: Nei, vi har kun ffitt tilsagn om disse midlene til Hovinkoia og Vikerkoia.



Regnskapet ble enstemmig god§ent med de korrigeringene som ble fremlagt av daglig
leder.

6. Budsjett
Karsten Lien la fram budsjettet for 2019. Budsjettet for 2019 ble enstemmig vedtatt
med et overskudd på kr 19 500,-.

Det kom en kommentar fra salen om at annen finanskostnad på kr 5000,- virket lavt
sammenlignet med stømelsen på byggelanet og tilhørende rente på lanet. Svaret på det
er at det er budsjettert med kr. 50 000,- i rentekostnader, og denne suflrmen er tatt med
i budsjettet men ført som annen driftskostnad.

7. Valg
Valgkomiteen har i år bestått av Stein Thoresen og Brit Holt. Brit Holt la frem
komiteens innstilling for periode n 2019 -2020.

Verv Navn Periode Årsmøte

Leder: Tom-Erik B. Aasheim 2019-2020 på valg

Nestleder: Erik Lunde 2018-2020 ikke på valg

Sekretær: Karsten Lien 2019-2021 på valg

Styremedlem: Erik Brenden 2019-2021 på valg

Styremedlem: Stina Borgli 2018-2020 ikke på valg

Varamedlem: Karin Solberg 2019-2020 på valg

Varamedlem: Odd Tangen 2019-2020 på valg

Varamedlem: Finn Granum 2019-2020 på valg

Varamedlem: Turid Bjørnum 2019-2020 på valg

Forslaget ble enstemmig vedtau.

På vegne av foreningen delte leder i Vassfarstikomiteen Ole-Martin Høgfoss ut
diplomer til de som gikk Vassfarstien på åpningsturen i 2018. Æresmedlem Per H.
Stubbraaten frkk gratulasjoner og overrakt blomster av styreleder Tom-Erik Bakkely
Aasheim i anledning fylteT5 år. Per Leiros og Kjetil Sudgarden fikk blomster for sitt
bidrag med å lage 15 flotte protokollhyller til koiene.

Ive Langesæter trakk seg etter eget ønske fra styret i DNT Ringerike i løpet av
perioden og Daniel A. Holm ønsket ikke gienvalg. Vi takker for innsatsen for hhv to -
og et år i styret. De var ikke til stede på årsmøtet, men får ettersendt blomster.

Årsmøte ble avsluttet og kvelden fortsatte med kaffe, kake og firu1<t før foredraget
«Kryssing Grønland - fra drømtil virkelighet» v/ Hege B. Rindal.

Referent: Hege Ballari Rindal



Hønefoss, 21.03.2019


