
 

 

REFERAT 

Fra styremøte i Harstad Båtforening. 

Nr: 6/2017 

 
Tid 11.oktober 2017 Sted Karlotbrygga 

  Referent Oddvar Teigland 

 

Deltakere Georg , Arnulf, Oddvar, Ingar, Kåre og havnesjef 

Meldt forfall Mona 

  

Tiltredende  

Kopi sendt  

Neste møte  

 

INNHOLD 
 

Saknr. 

25/2017 

Sak 

Status vedlikehold 

Dugnaden ble avlyst, men havnesjefen har tatt tak og fått folk 

med seg for å få gjennomført siste punk vedr strømsøyle mv. 

Styret er fornøyd med innsatsen fra havnesjefen. 

 

Ansvarlig 

Havnesjef 

26/ 2017 Mulig garasjebygg 

Torleif Jørgensen har tegnet og foreslått. Litt diskusjon om 

størrelse, isolering mv. Styret finner dette interessant, og skal 

sørge for innhenting av pris på materialer. Målet er å få dette 

med på investeringsbudsjettet for 2018. 

Havnesjef og leder 

27/2017 Andre etasje OT 



Leder i huskomiteen har tilsluttet har gitt beskjed om at de ikke 

har innvendinger mot gulvsliping. Styret arbeider videre med å 

innhente pris. Annet praktisk ber vi husstyret om å gjøre. 

 

28/2017 Ny dieselkai med flere båtplasser 

Tilbud på ny kai med 10 båtplasser og dieselfylling er innhentet. 

Tilbudet er interessant.  OT tar forhold med mva opp med 

Skatteetaten. 

Havnesjefen har bemerket: 

 Vi har helt klart behov for flere båtplasser 

 Vi har noen større båter liggende på eksisterende kaier. 

Det er naturlig å flytte disse til en kai der det er 

manøverplass rundt, slik at vi kan få flere litt mindre 

plasser på eksisterende kaier. 

 det er størst etterspørsel på ventelista etter plasser opp 

til 3.20. Noen ønsker større plass, uten at vi i dag kan 

tilby det. 

 For å få ryddet opp, vil det hjelpe få flyttet de større 

båtene til annen kai. Ev må de flytte ut av havna. 

Leder mener vi med dette får en god løsning som ivaretar flere 

behov. 

OT 

29/2017 Medlemsmøte 

Dato blir 8. november 2017. Styremøte 31.oktober for 

detaljplanlegging. 

Leder 

30/2017 Eventuellt 

Hjertestarter 

Hjertestarter og kurs.  Røde kors tar 8 000 pr kurs. De kan ha 10 

stk pr kurs. Vi mener dette er et bra tilbud til medlemmene, og 

mener derfor det ikke bør være noen egenandel pr medlem. 

Mottatt forespørsel 

Flytte Isaksens båt ytterst på kai 2 mot en annen plass. 

Havnesjefen følger opp. 

Kåre 

   

 


