
 

 

REFERAT 

Fra styremøte i Harstad Båtforening. 

Nr: 3/2018 

 
Tid 30. april 2018 Sted Karlotbrygga 

  Referent Oddvar Teigland 

 

Deltakere Rolf Mobakk, Oddvar Teigland, Kåre Mæhre, Mona Jensen og havnesjef 

Svein Ole Karlsen 

Meldt forfall Ingar Paulsen 

  

Tiltredende  

Kopi sendt  

Neste møte  

 

INNHOLD 
 

11/2018 Befaring 

Kort runde på huset og kaia. Sett på ytterdøra, vannbrynn og 

vannhus på kaia. 

 

Ansvarlig 

Rolf 

12/2018 Formann orienterer 

Gyldne propell.   

Rolf har snakket litt med Asbjørn, og de tar saken videre. De 

forsøker å finne de opprinnelige vedtektene/ statuttene. 

KNBF-bøyene,  

vi har fått midler til å etterse bøyer – kr 2000 pr bøyer. 

 



Oddvar og Arnt (dykkerklubben) om vi kan ta en runde i 

Hamnan, Sandøya og Meløyvær for å sjekke.  

Miljøplanen 

Den gamle planen gikk ut på dato, og vi arbeider med ny. 

Havnesjef og Mona ser på dette i lag. 

Dugnadskoordinator 

Mona ble valgt til koordinator på forrige møte. Havnesjef har 

funnet det ut at det enkleste er at han gjør det. 

Tankanlegget 

Oddvar orienterte kort, og anbefaler at vi beholder dagens 

system, men med det nye påslaget. Vi avventer, og vurderer 

påslaget litt utpå sommeren. Det er vanskelig å si noe om 

restlevetid på anlegget. 

13/2018 Havnesjefen orienterer 

Vi har 16 plasser som ikke er tildelt, men disse blir tildelt snart. 

Noen oppsigelser. Stor etterspørsel etter korttidsplasser. 

Slipsettinga er klar og begynner 7.mai om forholdene ellers er 

gode nok. Nettbestillingen fungerer som den skal. 

Vi har fått en epost med spørsmål om bytte av båtplass med 

betingelse som ikke inngår i havnereglement og 

tildelingsinstruksen.  Havnesjefen svarer. 

Arbeidsgruppa for utredning av fremtidig havn 

Arbeidsgruppen har hatt et møte. De har laget et bra 

arbeidsdokument formet som en matrise. Dette dokumenterer 

forslag, argumenter for og imot mv. Dette erstatter i stor grad 

møtereferat. Bra dokument. 

 

 

14/2018 Dugnad 

Organisering – Rolf foreslo 6. juni. Kl 18.00. 

Kaiformennene skal ta runden på hver sin kai for å se hva som 

må gjøres. Vi har i tillegg til det rydding på opplagsplassen og div 

andre oppgaver.  

 

15/2018 Festekontrakt 

Rolf har gått gjennom de avtalene vi har.  Vi har en festeavtale 

med varighet 80 år for gnr 66 bnr 17, inngått 1.januar 1983 – 

signert i 1989. Denne løper inntil videre. I tillegg har vi en 

leieavtale på opplagsområdet sør for betongplatten. Her har vi ti 

års leieavtale med automatisk fornying for ett år av gangen. For 

 



66 17 finnes også en festekontrakt, noe mangelfullt utfylt. Denne 

er datert 20.2.2004 og gjelder for 6 år. Imidlertid er det påført at 

den utinglyste festekontrakten gjelder mellom partene. 

11. desember 2017 ble uklarheten tatt opp i møte mellom 

kommunen og båtforeningen. Vi mener derfor at det får være 

opp til Harstad Kommune om de mener at den korte avtalen skal 

gå foran festeavtalen på 80 år. 

16/2018 Ny ytterdør 

Rolf har innhentet tilbud og det ser ut til at kostnaden kan ende 

på ca 20 000. Vi setter av inntil 25 000 for total kostnad med 

døra.  Rolf fortsetter arbeidet samt tar kontakt med Torleif 

Jørgensen og antikvarisk råd for å be om innspill.  

 

17/2018 Utlån av Karlotbrygga til Venneforeningen Grytøy. 

Vi har til nå lånt ut brygga gratis til medlemsmøter og styremøter 

i Venneforeningen Grytøy. 

Rolf er medlem i venneforeningen og føler derfor behov for å 

avklare dette med styret. Styret mener dette er et positivt tiltak 

for båtlivet, og at båtforeningen støtter dette.  Rolf får låne 

brygga til medlemsmøter, styremøter og årsmøte for 

Venneforeningen Grytøy.  

 

18/2018 Medlemsmøte 

Medlemsmøte blir 23.mai 2018. 

Gen medlemsinfo som tidligere år samt et foredrag. Program 

kommer. 

 

19/2018 Kasserer orienterte 

Vi har god likviditet i foreningen. Utestående fordringer er i 

hovedsak innbetalt, men noe er fortsatt utestående. 

Medlemstallet til KNBF er noe redusert. Dvs at vi har 

viderebetalt noe mindre i medlemskontigent enn før. Ellers er 

det mye likt tidligere år. 

 

20/2018 Eventuelt 

Nett på møterommet/ nede.  Mona tar kontakt med Vidar 

Dinesen for å se på muligheter for å bedre nettet. 

Arrangementer/arrangementskomiteen  

Hva kan vi bidra med for å øke det sosiale i havna. Rolf tar 

kontakt med Einar K og vi forsøker å få til et felles møte mellom 

styret og arr kommiteen. 

 

 


