
 

 

REFERAT 

Fra styremøte i Harstad Båtforening. 

Nr: 10/2022 

 
Tid 10.oktober 2022 kl. 18:00 Sted Karlotbrygga 

  Referent  

 

Deltakere Mona Jensen, Frode Bygdne og Oddvar Teigland, Svein Ole Karlsen, og 

Ingar Paulsen 

Meldt forfall Trond Henningsen og Sissel Olsen 

  

Tiltredende  

Kopi sendt  

Neste møte  

 

INNHOLD 
 

28-2022 Møte m husstyret 

Utlegg 

Det er et stort problem at husstyret ikke får tilbake utlegg innen 

rimelig tid. 

Styret følger opp. 

Betaling for vask 

Betaling for vask. Hvem skal vaske, og skal de som utfører jobben 

få noe av dette? 

Husstyret mener også at de bør få en godtgjørelse i tillegg til fri 

båtplass for leder av husstyret. For å komme hit ønsker de direkte 

ugifter.  For vask ønsker de å få kr 2 000 til kr 2 500. 

Leder/ styre 

Kasserer Trond 

Henningsen 



 

Markedsføre at lag/ foreninger/ bedrifter kan leie ut på dagtid 

Hvordan kan vi reklamere for dette?  Husstyret ønsker at vi ser på 

mulighet for annonsering. 

Depositum 

Vi har hatt to tilfeller der noen har bestilt lokalet, og så gått fra 

leien rett før lokalet skulle vært leid.  Vi tar opp med kasserer 

hvordan vi kan løse dette. 

Nødutgang 

Vi må sikre og tilgjengeliggjøre nødutgangen. Dette  gjelder både 

snømåking og sikring. 

Vaskemaskin og kjøkken 

Det pågår et arbeid for utbedring av bad. På kjøkkenet må styret 

få forelagt planer og behandle saken videre. Størrelse på 

vaskemaskin ift dusjkabinett mv følges opp av husstyret og 

dugnadsgjengen/ Yngve. 

29-2022 Medlemsmøte 

Som følge av kort tid til planlagt møte foreslås møtet utsatt til 

26.oktober kl 18.00. Enstemmig vedtatt. 

Vi kommer tilbake til tema i innkallingen. 

Vi orienterer om låsesystem og kamera, havnesjefen orienterer 

samt orientering om badet. 

Vi forsøker å få en diskusjon om sosiale tiltak i foreningen. 

Leder 

30-2022 Eventuelt 

Orientering fra Frode.  Reguleringsplanen for området er 

behandlet av kommunestyret.  Frode Bygdnes orienterte kort om 

hovedinnholdet. 

Tas til etteretning av styret 

 

 

 


