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15-2020

Dugnad
Dugnad – det arbeidet som har vært avtalt, er gjort, men det har
vært lite respons på melding om årets variant av dugnad.
Havnesjefen mener vi har god kontroll på det som var avtalt
skulle gjøres. Det står igjen litt ymse, grøfta bak
parkeringsplassen må renskes.
Litt diskusjon om lån utstyr, når skal noe godtgjøres? Ingen
konklusjon utover at vi stemmer for et konkret tilfelle.
Vi har fått tilbud om aluminimusporter til alle kaiene. Prisen er
bra, og vi må uansett gjøre tiltak for flere av portene. Vi stemmer
derfor for dette tilbudet.
Gummiklossene mellom elementene på kai 5 er ødelagt. De må
byttes. Gummielementene koster kr 2 500 eks mva. I tillegg må
kjettingen byttes. Havnesjefen bestiller deler og får igangsatt

Havnesjef

arbeidet litt senere i år.
16-2020

Kasserer orienterer

Kasserer

Det er i mai 2020 registrert avvik mellom kortsalg av diesel og
det som er registrert solgt. Differanse er vanskelig å forklare,
men indikerer at vi har ca. 210 liter for mye på tanken ift
teoretisk beholdning. Kasserer følger opp videre, og rapporterer
til neste styremøte.
17-2020

Prinsipiell debatt om campingvogner og bobiler i havna.

Leder

Litt diskusjon. Vi legger frem saken for et medlemsmøte for
videre diskusjon.

18-2020

Havnesjefen foreslo at vi setter ned ei gruppe som ser på hva
som må til for å få båtforeninga attraktiv for gjestebåter.

Mona

Rettslige skritt for båteiere på opplagsplassen

Havnesjef og leder

Havnesjefen orienterte og kom med et forslag om at vi tar
rettslige skritt overfor en båteier. Leder foreslo at vi repeterer
prosedyren fra forrige gang. Styret er enig med leder. For en
spesiell sak forsøker havnesjefenå få tak i vedkommende der vi
har hatt problem med å få tak i skyldner. Hvis vi ikke får det til,
tar leder kontakt med namsmannen.
19-2020

Nets - orientering

Leder

Utstyret er straks levert.
20-2020

Kasserer orienterte
Kasserer redegjorde for bankinnskudd etter nedbetaling lån. Vi
har innfridd lån som besluttet på forrige styremøte. Lite
utestående.
Vi har ikke lengre lån i foreningen.
Momskompensasjon spesielt
KNBF har sendt en mengde med orientering. Kasserer har satt
seg inn i saken, og mener vi neppe får en liten refusjon om noen,
men vi forsøker. Kasserer følger opp.

21-2020

Havnesjefen orienterte
Vi har tilfeller der noen kobler seg på strømkontakter til andre og
dermed bruker andres strøm. Havnesjefen foreslår at vi innfører
et gebyr på kr 500 dersom sånt avdekkes. Vi tar dette opp på et
medlemsmøte og legger det frem for årsmøtet gjennom
havneregulativet.
På slippen har vi noen problemer der noen ikke blir ferdig i tide
til utsett. Dette har resultert i at avtalte oppsett ikke har kunnet

Kasserer

gjøres. Havnesjefen foreslår et ekstra gebyr for de som ikke
setter ut utover en uke. Vi tar det opp på medlemsmøte.
Havnesjefen diskuterer litt problemstillinger vedr driften av
slippen og melder tilbake til styret.
Havna mi og Poweroffice – Svein-Ole og Oddvar orienterte om
det vi har gjort så langt. Det koster oss ca 10 000 eks mva å
prøve Havna mi. Styret går inn for at vi prøver systemet.
Mudring
Det må søkes om mudring hos flere. Vi er anbefalt å engasjere et
firma for å stå for søknaden. Leder har diskutert litt med flere. Vi
får neppe gjort noe i år, men har tatt tak i saken.
22-2020

Eventuelt
Renhold underhuset. Saken har vært oppe tidligere. Styret får
satt opp en liste for hva som skal gjøres av regelmessig renhold.
Det må henges opp en liste i lokalet som viser hvem som har
gjort hva og når. Vi anmoder medlemmene som bruker
underhuset om å skjerpe seg i forhold til renhold. Styret gjør en
ny vurdering av renholdet i underhuset til høsten.

