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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
34-2019

Leder orienterte

Leder

Pinsekonvoi – vi starter litt sonderinger om pinsekonvoi. Mona
tar tak og får med en fra styret samt et par fra medlemmene.
Karlotbrygga er utlånt til folkemøte vedr boligprosjekt på
Bergsodden.
35-2019

Høstvakta

Mona og Ingar

Vaktlistene oppdateres og vaktlisten kjøres. Vidar legger de ut på
nett. Havnesjef har oversikt over hvordan vi oppdaterer lister
mm. Mona har oppdaterer permen og justerert noen skjema.
Høstvakta starter 15.september. Vi varsler på facebook og
nettsida.
36-2019

Saken om å få avhendet hensatte båter
Vi har brukt malen fra KNBF med rettslig begjæring om å få

Leder

båtene fjernet. Rolf har jobbet bra med saken, og styret er
positiv til at saken nå løses. Vi har noen andre båter også der vi
etter hvert tar i bruk samme prosedyre. Havnesjefen orienterte
om disse.
37-2019

Arbeid som gjenstår, ny dugnad

Havnesjef

Vi har litt ymse småting igjen som burde vært gjort. Havnesjefen
orienterte. Han ser ikke for seg at vi har behov for en dugnad,
men at det er enklere å kontakte noen direkte for å få gjort
nødvendig arbeid. Største jobben er opplagsplassen. Der tar
havnesjefen ledelsen.
Havnesjefen skal ha havnemøte mot slutten av måneden og
følger opp det som hører naturlig under kaiformennene da.
38-2019

Medlemsmøte og høstfest

Leder

Vi foreslår at høstfesten legges til lørdag 12.oktober. Vi
kontakter arrangementskomiteen om dette. Medlemsmøte
23.oktober.
Medlemsmøte
Rolf hadde to forslag til innlegg – styret tilsluttet seg dette.
Høstfest – vi kommer med noen innspill til arr komiteen.
Rolf kontakter arr komiteen
39-2019

Økonomisk status
Vi har pr dato 407 betalende medlemmer. 15 har sagt opp i løpet
av 2019. 25 nye medlemmer. Totalt 10 har betalt redusert
kontingent (medlem i annen forening), og to er
støttemedlemmer. Kasserer ber om dokumentasjon for de som
hevder å være med i annen forening. 221 medlemmer har betalt
ordinær havneavgift. I tillegg kommer kortidsplasser. 24 medl
har opplag på land.
Inntekstsført havneavgift er over budsjett. Dette skyldes i
hovedsak den besluttede økningen i leie.
Traktoren har kostet mer enn budsjettert. Utover dette, er
kostnadene rimelig i tråd med budsjett. Vi har pr nå god kontroll.
Drivstoffanlegget har drevet greit, uten ekstraordinære
kostnader. Vi har en kostnad i vente for kortautomatene.
Forøvrig har prisøkningen virket, og likviditeten som vedrører
tankanlegget er bedret.
Foreningens likviditet er tilfredsstillende.

Kasserer

Strømprisen økes til kr 1,20 pr kwh for det neste året.
Inkasso – vi har startet forsøk med inkasso. Styret avventer
kasserers erfaring fremover.
40-2019

Havnesjefen orienterer

Havnesjef

Venteliste 56 stk
Båtplasser – tildelt ca 20-25 plasser
Havnesjefen ønsker en bom el l på vegen mot opplagsplassen.
Mange ønsker opplag til vinteren. Havnesjefen mener vi er for
billig ift arbeidet det medfører og andre som driver med det
samme. Forøvrig har havnesjefen en klar tanke om hvordan
området skal organiseres.
Vi nærmer oss tom for nøkler og må se på om det finnes
alternative løsninger vedr adgangskontroll.
Mht båtlengde og havnereglement mener styret fabrikkens
oppgitte skroglengde er det som gjelder dersom dette avviker fra
f.eks. målebrev el annet.
Vi har fått forespørsel om å betale depositum på avdrag. Styret
forholder seg til reglementet, og depositum må være fullt
innbetalt før plass tildeles.
41-2019

Eventuelt
Kåre orienterte om vanskeligheter med å få folk til å bruke
miljøfasilitetene våre slik de skal brukes. Det er ganske mye
ekstra arbeid for Kåre å rydde og ordne. Det er ønskelig å få
Perpetum hit for henting samt hente nye bokser og få til bedre
merking.
Kåre foreslår at det ved oppsett deles ut et skriv el l til de som
setter opp. Kåre lager forslag.

Kåre

