
 

REFERAT STYREMØTE HARSTAD BÅTFORENING 29.AUGUST 2018.  
 

Tilstede : Rolf M. Mobakk , Arnulf Hansen , Mona K. Jensen , Ingar Paulsen , Svein Ole Karlsen 
 
Kåre Mæhre og Oddvar Teigland hadde meldt forfall. 

 

 
 

1. Formann orienterte. 

- Driften av båtforeningen har gått greit i sommer , godt salg av drivstoff , lekkasje på 

bensinslange på bunkersanlegget , ny slange anskaffet og skiftet. Ellers har 

bunkersanlegget fungert greit uten nevneverdige driftsforstyrrelser. 

- NRK innsalg om båtvrak. Formann intervjuet av NRK Troms og Havnesjef intervjuet av 

NRK tv , som ble sendt i NRK Troms og i Dagsrevyen. 

- Rørlegger har lovet å gjøre jobben på Karlottbrygga ved omlegging av rør inn på 

herretoalettet i løpet av september. Saken følges opp av Ingar Paulsen. 

- Utredning av våre festeavtaler fra Steinar Fagerholdt behandles i eget styremøte i uke 38 

eller 39 og med Steinar Fagerholdt tilstede. 

- Harstad Havn ønsker vår deltakelse i møte torsdag 6.sept kl 0900, angående gjestehavna 

i sentrum. Oddvar eller Ingar møter. 

- Muddring i havna forberedes ved at Formann og havnesjef innhenter nødvendige 

tillatelser.  

2. Høstvakta 2018 , start  17. sept. Avsluttes  7.des.  Ansvarlig Mona og Ingar. Melding sendes 

til alle båteiere, vaktliste legges på hjemmeside , ingen brev i posten til medlemmene.  

3. Dugnad 2018. Vi registrerte alle som møtte og oppmøte var  55 medlemmer av 250 båteiere, 

er vi fornøyd med det ? Dugnad må forberedes bedre , kanskje med en hel uke dugnad, da 

flere arbeidsoppgaver ble påbegynt men ikke fullført. Dugnad tas opp på medlemsmøte i 

høst. 

4. Høstfest 2018 , blir lørdag 13. okt. God mat og musikk fra eget anlegg. Festen skal kjøres til 

fornuftig pris selv med bare deltakelse fra 25 – 30 stykker, eventuelt underskudd dekkes av 

båtforeninga. 

5. Medlemsmøte 7.november ,  KNBF inviteres til møte og vi utfordrer dem på : hvorfor være 

medlem av KNBF , promillegrense på sjøen , båtførerprøven , vannskutere , osv. 

6. 3 saker fra Oddvar Teigland.  Bedre utstyr i Karlottbrygga for lerret/skjermer og prosjektor , 

styret utfordrer Oddvar til å komme med forslag til hvordan dette kan gjøres med skjermer i 

lokalet i Karlottbrygga.  Ispropeller , vi øker antall propeller til vinteren.  Miljø,  havnesjef og 

leder undersøker nærmere hvordan spylevann kan oppsamles praktisk og kostnadsmessig og 

vi rådføresr oss nærmere med KNBF. 

7. Økonomisk oversikt. Som alltid god kontroll ,budsjettmessige mål ser ut for å kunne oppnås. 

Kasserer orienterte om at han ikke kommer til å ta gjenvalg på årsmøte 2019. Valgkomite vil 

snarest bli kontaktet og bedt om å starte arbeid med å finne ny , men ber alle være 

behjelpelig med å finne ny kasserer. 

 



 

8. Havnesjefens time. 

-  Ansvarlig på slippen Dag Roar Nymoen gis en godtgjørelse på 5000,- han har mye arbeid 

med organisering og registrering av all slippsetting, noe som letter arbeidet betydelig for 

kasserer og havnesjef, dette er klaret med de andre på slippen.                                                      

- Havnesjefen forbereder sak til styre angående å definere større båtplasser enn 10,3 m på 

kai 1.  Der det ligger stor båt skal det være anledning å legge ny stor båt. Sak legges fram for 

årsmøte 2019.                                                                                                                                               

- Ny avgift på korttidsplasser til næringsdrivende (SalmarNord, Nordlaks, og lignende) nytt 

depositum 6000,-  og 2500,- pr mnd. , iverksettes fra årsskifte. 

- Havnegruppen vil få nytt medlem. Ikke ønskelig med deltakelse av medlem som har søkt 

om større båtplass. Espen Pedersen erstattes derfor av Knut Isaksen.                                            

- Forespørsel om overvintring av 38 fots seilbåt på sjøen i vår båthavn, mange på ventliste for 

slik stor båtplass, derfor sier styret nei til dette.                                                                                          

- Se på løsning for å skremme måker fra lysmaster 

 -  Tildelt 34 båtplasser i år, 4 ledige båtplasser, blir tildelt i nær framtid , 84 på ventelista. 

 

9. Eventuelt.                                                                                                                                             

Mona , internett , målsettning å få bedre signal på Karlottbrygga , prøver å vri antenna på 

garasjen litt mer mot Karlottbrygga , dersom dette ikke gir bedre resultat  tar Mona dette 

videre opp med Vidar Dinesen. 

 

Møte hevet kl 2030. 

 

 

Rolf M. Mobakk 

Referent 

 

Hytta 2018-08-30  


