
Styremøte 2.9.2019. 

 

Kjell Konradsen og Johannes Bøe kunne ikke møte. 

Vedtakene er enstemmige. 

 

1: Bruk av strømmåler 

Sekretæren foreslå en løsning med bruk av strømmålere slik at all forbruk av strøm, skal registreres med 

måler. Forbruket skal rapporteres til foreningen som sender faktura. Bruker av strøm må søke 

foreningen om avtale. Bruker uten avtale, kan ta ut strøm til kortvarig lading av batterier. Det må vedtas 

ny strøminstruks. 

Vedtak: Det må innhentes oversikt over hvor mange som vil inngå avtale om bruk av strøm, og om priser 

på målere. Strøminstruks fastsettes senere. 

2: Endring i havnereglementet p 12. 

Forslag til endring av havnereglementet ble vedtatt slik:. 

Mellom vannhuset og verkstedet: I perioden 1.5 – 14.9 kan båt settes på land inntil 14 dager for årlig 

vedlikehold. Utover 14 dager løper gebyr med kr 75/dag. Dispensasjon kan gis av havnesjefen i spesielle 

tilfeller. Båter som har stått på land hele eller deler av vinteren, må flyttes pr 1.5, ellers løper gebyr på kr 

150/dag. Det gis ikke dispensasjon. 

Sør for miljøboden: Båter på henger hele eller deler av vinteren, må flyttes pr 15.5, ellers løper gebyr på 

kr 75/dag. Dispensasjon kan gis for 7 dager årlig vedlikehold for båt som settes på land etter 15.5, men 

bare hvis det ikke er plass mellom vannhuset og verkstedet. Plass på land for hele eller deler av vinteren, 

skal avtales med havnesjefen. 

Ikke-medlemmer som får plass på land for vedlikehold, skal betale kr 100/dag, og kr 100 for leie av 

høytrykkspyleren. 

3: Endring i havnereglementet p 1 om registrering. 

Skilter (reg.nummer) skal monteres godt synlig på begge sider av båten. Dette har ikke stått i punkt 1. 

Vedtak: Tilføyes. 

4: Vakt i havna 

Tilbud fra Helgeland Vaktselskap om vaktordning i havna. Ca. kr 3000 pr md. Vi syntes at helårsvakt ble i 

dyreste laget, og kanskje ikke like aktuelt som vintervakt. 

Vedtak: Halvårs vaktordning godkjennes, dvs. fra 1.10 – 31.3. 

5: Mur langs plenkanten 

Arnt orienterte om muren langs plenkanten hvor det allerede er støpt en del av sokkelen. Muren blir ca 

230 m lang og 75 cm høy. Det kommer til å gå med 70-80 m3 betong. 

Vedtak: Godkjent. 

6: Oversikt over styrets arbeid 

Roger Hansen ønsket å få en oversikt over hvilke faste saker som skal behandles i styret - og når, bl.a. 

løpende regnskap og gjeld, forberedelse til årsmøte mv. 

Vedtak: Sekretæren ser på dette, og informerer kassereren som ikke var til stede på møtet. 

 

 

Bjørn Zachariassen 

Referent 

 

 


