
Styremøte 16.10.19 
 
Forbehold: Referatet skal godkjennes på neste møte. 
 
Alle var til stede inkl. vara. 
Vedtakene var enstemmige. 

1: Ny strøminstruks. 
Forslag til ny strøminstruks ble vedtatt etter et par justeringer. Instruksen vil bli tatt med på 
hjemmesiden etter 20.10.19. 
 
2. Klage fra medlem på gebyr for feilparkering. 
Foreningen har sendt klagen til advokaten i KNBF som bes å vurdere foreningens skilting og rett til å 
ilegge gebyr. 
Vedtak: Klageren får svar når vi har mottatt svar fra advokaten. 

3: Justering av havnereglementet. 
Vedtak: Må utsettes, jf. sak 2. 

Sak 4: Julebord til tillitsvalgte, styret og dugnadsgjeng 
Vedtak: 8 november kl 19. 

Sak 5: Tilbud om "profilering" av gjestebrygga hos Redningsselskapets "Vel i havn". 
Det gjelder kontakttelefon, gjesteplasser, drivstoff mv. 
Tilbud kr 2500 for innrykk 2 ganger pr år. Foreningen har hatt slik "profilering" (annonse) i mange år, 
så dette gjelder en fornyelse. 
Vedtak: Aksepteres. 

Sak 6: Øk. oversikt bobiler mv. 
Johannes la fram oversikt over inntektene som er betalt kontant for bobilene i år, og litt om lån og 
innestående i bank. Vi må så forsøke å gjøre opp status totalt. 
Innestående i bank vel en million, men slites bl.a. pga. kostnader med muren på ca. 250 meter mot 
plenkanten og planering. Videre avdrag lån med ca. 67 tusen hver 3. md. Vi har en uopgjort faktura 
for aluminiumsprofiler. Og ellers de faste utgiftene. 
Kaidekket er ferdig, men vi har utgifter til ev. rekkverk. Styret håper det kan bli plass til noe 
asfaltering. 

Sak 7: Søknad om langtidsparkering av bobil: 
Vedtak: Kr 2000 pr md + strøm. Måler mot depositum kr 2000. Gjelder i skoleåret. 

Sak 8: Kommentar fra Ole-Gustav Årnes om å bytte havnestyring slik at det bli enklere å 
sende masse epost. 
Ole Gustav foreslår at vi vurderer "Havneweb" som styringsprogram. Foreningen bruker i dag Excel. 
Vi har vurdert Havneweb før, men var lite interessert pga. svært dyrt. (Har sett på nettet at forening 
med 400 medlemmer har betalt kr 70 000 pr år). Ole Gustav har mottatt info om foreningens syn på 
dette. 
Vedtak: Vi viser til den info Ole-Gustav har fått. 
 
Eventuelt: 
Roger ba oss se på om det var mulig å utvide bensinbrygga. 
Roger har lagt merke til at det er behov for rydding på noen av bryggene på molosiden (tau-stomper, 
tang og groe). 
Mulige løsninger for rekkverk på kaiet. 
Bruke en del av plenen til parkeringsplass, men må reguleres/godkjennes først. Kan ta tid. 

 


