
Referat fra styremøte 22.4.2020 

Følgende møtte: Arnt Aleksandersen, Kjell Konradsen, Bjørn Zachariassen og Siri Flåten (vara). 

Vedtakene er enstemmige hvis ikke annet er nevnt. 

Sak 1: Inndragning av medlemskap og båtplass pga. manglende betaling. 

Dette gjelder 5 medlemmer uten båt, 3 medlemmer med båt, og 8 medlemmer som ikke har 

betalt purregebyret. 

Vedtak: Medlemmer uten båt meldes ut (Tore Hanssen, Ove-Egil Mikalsen, Kim-Are Nordmo, 

Margrethe Theimann og Anne Grete Årnes). Medlemmer med båt får inndratt plassen, men kan 

betale kr 1000 for å få vedtaket omgjort. Manglende betaling av purregebyr tas med på neste års 

faktura. 

Etterarbeid: De 3 medl. med båt ble oppringt. 2 medl. hadde ‘glemt’ betaling, og ble ordnet. Det 

3. medlem ble utmeldt - etter avtale (og innskuddet tilb.betalt). Anne-Grete Årnes ble innmeldt. 

Sak 2: Båt med ukjent eier i plassen til Hårek Nilssen. 

Arnt ringte under styremøtet og fikk oppgitt navn på eieren (Arnt Andersen). Send faktura/regler. 

Sak 3: Båten til Finn Jakobsen ble høsten 2019 ble satt på land sør for miljøboden. Finn 

søker om tillatelse til å ha båten stående på land til den blir solgt eller gitt bort. 

Vedtak: Båten flyttes inntil miljøboden og kan stå på land t.o.m. 15.5.2021. 

Sak 4: Betaling pr påbegynt døgn for bobiler og feilparkerte biler på bobilplassen, jf. 

tidligere vedtak. Problemer omkring dette ble diskutert, bl.a. om oppfølging av foreningen. Det 

er bl.a. inngått avtale om at vakta i byhavna også skal dekke vår havn.  

Det kom forslag om at dette også må gjelde gjestebåter. 

Vedtak: Avtalen med 'byvakta' godkjennes. I tillegg har vara til styret sagt seg villig til å følge 

opp. "Pr påbegynt døgn" skal også gjelde gjestebåter, men det var ikke enstemmig*. Det bestilles 

nye skilt for bobilplassen og ett nytt skilt for gjestebrygga. 

*Bjørn stemte imot med den begrunnelse at slike regler ikke vil bli fulgt opp eller praktisert, og 

derfor unødvendig. 

Sak 5: Ny betalingsordning for bobil- og båtgjester. 

Vedtak: Vi innhenter først tilbud på 1500 av gjeldende type betalingskonvolutter og konvolutter 

av typen med blåkopi. 

Etterarbeid: Vi bestilte 2000. 

Sak 6: Koronatiltak 

Vi diskuterte ansvaret for 'koronatiltak' for vakta fra byhavna som skal ha tilsyn med våre bobil- 

og båtgjester. 

Vedtak: Vaktene fra byen er tilsatt av Næringsforeningen, og derfor ikke foreningens ansvar. 

Klubbhuset blir 'koronastengt' inntil videre. 

 

Arnt Aleksandersen   Kjell Konradsen  Bjørn Zachariassen 

 

Siri Flåten 


