
 

 

REFERAT 

Fra styremøte i Harstad Båtforening. 

Nr: 6/2020 

 
Tid 29.10. 2020 kl 1800 - 2015 Sted Karlotbrygga 

  Referent Rolf M. Mobakk 

 

Deltakere Rolf Mobakk, Svein Verningsen, Kåre Mæhre,  Mona Kristine Jensen, 

Ingar Paulsen og havnesjef Svein Ole Karlsen 

Meldt forfall Oddvar Teigland er syk og hadde derfor meldt forfallg 

  

Tiltredende  

Kopi sendt  

Neste møte Begynnelsen av desember, med fokus på budsjett og investeringer 2021 

 

INNHOLD 
 

31-2020 Leder orienterte 

Leder har deltatt på kurs i styrearbeid og det meste gjøres 

veldig riktig i Harstad båtforening. Vi kan bli bedre på å 

referatføre og presisere de vedtak som gjøres. Vi må også være 

oppmerksom på de forhold som omhandler inhabilitet.           

Det har blitt foretatt storrengjøring av Karlottbrygga, og det er 

behov for innkjøp av 5 nye bord og rens av alle stolene. 

Leder orienterte om at han ikke kommer til å ta gjenvalg som 

leder av Harstad båtforening. Kasserer kommer heller ikke til å 

ta gjenvalg. Styremedlem Kåre Mæhre tar heller ikke gjenvalg. 

Kaiformann på kai 5 har meddelt at han ønsker avløsning og vi 

må ha ny leder av husstyret. 

 Valgkomiteen vil bli kontaktet og medelt disse opplysninger. 

 



 

32-2020 Redusert kontingent for medlemmer som melder seg inn i 

foreningen sent på året.  

Det har vært forespørsel om dette og vi fortsetter med å gjøre 

det på denne måten at vi praktiserer samme kontingent 

uansett til hvilket tidspunkt på året du melder deg inn.  

 

33-2020 Ny kortterminalen bunkeranlegget, status 

Vi er lovet at den nye terminalen skal monteres onsdag eller 

torsdag i neste uke. 

 

 

 

34-2020 Kasserer orienterer. 

Vi ligger meget godt ann økonomisk i år. 

Vi søkte om monskompensasjon på 11 000,- men vi har ikke 

hørt noe og har heller ikke de store forhåpninger om at vi skal 

få noen momskompensasjon. 

Det er noen utfordringer med strømforbruket til båtene. 

Havnesjef og kasserer søker å klare opp i dette. 

 

 

35-2020 Havnesjefen orienterte. 

Ny port på kai 4 er nu montert. 

Gummiklosser som skal være mellom kaiseksjonene til kai 5 er 

ankommet og blir montert i nær framtid.  

Det er lagt ut et nytt ankerlodd utenfor kai 3.  

Espen Pedersen og Arnt Pedersen arbeider med overhaling av 

snefreser. 

Vi vurderer å selge det store sveiseapparatet som står i 

garasjen, da vi ikke har behov for dette lenger.  Vi har et 

mindre apparat, som kan fraktes lettvint rund om i havna, og 

det er dette som brukes. 

 

 

36-2020 HavnaMI 

 Havnesjefen orienterte om det nye administrasjonssystemet 

som vi vurderer å anskaffe. Foreløpig ser dette veldig bra ut. 

Det må noen tilpassninger til før vi har fått det slik at det 

dekker alle våre behov. Vi har som målsetning å fremme sak for 

årsmøte om å anskaffe HavnaMI. 

 

 



37-2020 Søknad fra medlem om båtplass på 7 meters bredde. 

Nestleder Mona K. Jenssen anså seg innhabil, etter noe 

diskusjon, ettersom hun og samboer har søkt om større 

båtplass og forlot derfor møtet. 

 Vi har ikke båtplass med denne bredden. Tildeling av båtplass 

med slik bredde vil med føre at en annen båtplass må vike, for 

å frigjøre plass for bredde på 7 meter.  Vi meddeler derfor 

medlemmet at vi ikke kan tilby slik båtplass. 

Styret vil fremme dette som sak for årsmøtet 2021, om max. 

bredde på  båtplass i havna.  

 

 

38-2020 Eventuelt  

 


