REFERAT
Fra styremøte i Harstad Båtforening.
Nr: 3/2019
Tid

20. mars 2019

Sted

Karlotbrygga

Referent

Oddvar Teigland

Deltakere

Rolf Mobakk, Svein Verningsen, Oddvar Teigland, Kåre Mæhre, Mona
Jensen og havnesjef Svein Ole Karlsen

Meldt forfall

ingen

Tiltredende
Kopi sendt
Neste møte

INNHOLD
9-2019

Velkommen til nytt styreår

Leder

Leder ønsket velkommen, særlig til nytt styremedlem/ kasserer
Svein. Styremedlemmene presenterte seg for hverandre.
10-2019

Valg av nestleder

Leder

Mona Jensen ble valgt til nestleder
11-2019

Oppsummering av årsmøtet
Veldig grei gjennomføring av årsmøtet. Vi ønsket flere
tilbakemeldinger på dugnadsånd, men fikk ellers de
tilbakemeldinger vi ønsket.
Brannsikring
Vi ble av årsmøtet utfordret til å se på bedre brannsikring av
brygga. Leder har allerede startet arbeidet og fått vurdert

Leder

løsninger. Først må vi sørge for at alt er i orden teknisk. Vårt
sikringsskap er gammelt, og Rolf foreslår å starte der. Litt
diskusjon, men enighet om at vi ber om tilbud på å oppgradere
el-anlegg/ sikringsskap.
Medlemsmøte skal være rådgivende
Hvordan skal styret fange opp medlemsmøtets mening/ hvordan
skal vi få medlemmene engasjert i større grad. Erfaring viser at
det er noen få personer, ofte de samme, som tar ordet på
foreningens møter. Erfaringen er at disse ikke nødvendigvis er
målbærere for flertallets mening. Mona foreslo at vi på
medlemsmøtene f eks forsøker å dele medlemsmøtet i grupper
for å diskutere, der gruppen må gi tilbakemeldinger. Formålet er
å utfordre medlemmene til å si sin mening/ komme med innspill
i større grad. Styret syns dette høres veldig interessant ut, og ser
på muligheten for dette til neste medlemsmøte.
Gruppa som ser på fremtiden for havna
Det har kommet færre innspill enn ønsket. Vi ber om innspill på
hjemmesiden og facebook.
Vannbrynn på toalettet
Vi har en løsning for å få gjort jobben snarest mulig. Mest mulig
rør og kraner opp på veggen.
12-2019

Oversikt over tillitsvalgte, personvern

Kasserer

Leder foreslår at vi legger ut navn og rolle. Kun kontaktdata til
havnesjef og leder. Kontaktdata til kaiformenn, tankanlegg,
husstyret mv på underhuset, kaiene og i vinduet på garasjen. Vi
skal også oppgradere vaktlistene til høstvakta. Alle enig.
Datasikkerhet
Vi oppretter epostadresser for oss. Regnskapsprogrammet blir
flyttet i «skyen». Der det finnes minnepenner eller data lagret,
forsøker vi å få fatt i dette, og lagre det også på vårt område i
«skyen».
13-2019

Fastsette dato for medlemsmøte og dugnad

styret

Neste styremøte 6. mai. Medlemsmøte 15.5.19. Dugnad første
uka i juni.
14-2019

Rettslige skritt
Vi forsøker å få til en minnelig løsning med han som er det
største problemet. Leder tar kontakt, og ber og rett til å gi bort
båtene. Hvis ikke tar vi rettslige skritt. Havnesjefen gjør forsøk på
jevnlig forsøk på inndriving, og ofte går dette bra. Vi har
imidlertid noen problemsaker. Styret er enig i at vi senker

Leder/ kasserer/
havnesjef

grensen for å gå videre med rettslige skritt for å få inn
utestående og få bort gamle vrak.
15-2019

Ekstreme isforhold i havna, tiltak?
Det er mye is i havna. Særlig er det problematisk at vi ikke
kommer til tankanlegget. Det er ønskelig å sette propeller på
yttersida av hver kai i et forsøk på å holde en åpen råk inn til
tankanlegget. Vi forsøker også med to propeller på dieselkaia. Vi
gjør ikke noe for i år, men klargjør til neste vinter. Arbeidet
forsøkes gjort ifm dugnaden.

16-2019

Redusert pris på yttersida av brygge 5
Dette må besluttes av årsmøtet. Det ble nødvendig å justere
noen plasser for å berge brygga. Noen fikk da bredere båtplass
enn de har behov for. De skal faktureres for det de trenger.

17-2019

Eventuelt



Kort orientering om strømforbruk.
Kort orientering om reguleringsplan

Innspill om deltakelse i gruppe som skal forsøke å påvirke
kommunestyret til å beslutte å kun tillate lukkede
oppdrettsanlegg.
Styret mener vi ikke kan uttale oss på vegne av medlemmene i
HBF, før vi har fått diskutert saken med medlemmene. Vi må
derfor vente til etter neste medlemsmøte eller ev årsmøte før vi
kan delta i en sånn gruppe på vegne av HBF. Styret syns det er
greit at tre personer i foreningen deltar, men da på eget initiativ.
Dersom medlemmene finner det greit, kan disse tre etter hvert
representere HBF i den aktuelle gruppen.

Kasserer/ havnesjef

