
Styremøte 29.4.2019 

Referat 

Alle møtte, inkl. ny kasserer* etter Ingvard Johansen som var valgt «inntil sommeren». 

*Johannes Bøe. 

Vedtakene er enstemmige. 

1: Fiber til klubbhuset 
Foreningen har internett via kobbertråd (telefon). Så vidt vi forstår, blir ev. linjefeil ikke lenger 
reparert. Linja er uansett treg, og vi har bør ha fiber for å sikre forbindelse og kapasitet. 
Vedtak: Vi innhenter tilbud fra Sinus Data på fiber og det som trengs. 

2: Langtidsparkering bobil, pris? 
Søknad fra Sissel Reløy (ikke-medlem) som ber om fast plass til bobil i skoleåret, og adgang til 
klubbhuset. Hun jobber i skoleverket og blir å pendle utover til øyan noen av ukedagene. 
Søknad som vedlegg. 
Vedtak: Søkeren får stå på bobilplassen i perioden for kr 2000 pr md + strøm, inkl. adgang til 
klubbhuset for toalett og dusj. Foreningen lager forslag til avtale. 

3: Skriver til kontoret 
Vi trenger ny? skriver til kontorets PC. Vi fikk ikke gjeldende skriver/kopieringsmaskin til å 
funke, sannsynligvis pga. manglende driver i Windows 10. Skriveren er ca. 10 år. 
Bra HP laser s/v koster ca. 2-3000 kr. 
Vedtak: Vi kontakter først Karl Magnus Strandvold for installasjon av ny driver. Hvis ikke dette 
hjelper, kjøper vi ny laser s/k skriver/kopieringsmaskin. 

4: Betaler ikke faktura 
Pr i dag er restansene slik: 18 medlemmer (inkl. de med båt/innskudd), og 3 med purregebyr. 
3. og siste purr er sendt pr brev 10.4.2019. Se vedlegg. 
Vedtak: Styret følger praksis de siste årene og melder ut «rene» medlemmer med uoppgjort 
faktura, inndrar ev. båtplass og tilbakebetaler innskudd. For vedtak om båtplass/innskudd kan 
medlemmet velge å få vedtaket annullert mot et gebyr på kr 1000. Rest som er lik purregebyret 
slettes. 

5: Planlegge dugnaden 
Det blir mye dugnad framover med legging av ‘gulvåser’ og dekke på ‘kaiet’. Sekretæren ber om 
å bli fritatt for telefonvakt denne gang med å sette opp lister/regnskap.  
Vedtak: Vi diskuterer først organiseringen med våre snekkere som har den praktiske 
planleggingen av selve jobben. 

6: Parkering forbudt mellom bobilplassen og 'kaiet' 
Vi har registrert fullt med parkering av personbiler, samtidig med at det var mange bobiler. Vi 
har mottatt klage, men slik parkering er uansett unødvendig. Vi har bra med andre 
parkeringsplasser. Foreløpig ble det i en «minimøte» vedtatt å sende epost/sms om 
parkeringsforbud til alle med plasser på M-brygga og utover på molosiden. Det vil bli satt opp 
skilter. 
Vedtak: Godkjent. 



7: Regler for utlån av plass til voksne barn. 
Styret fikk på årsmøtet fullmakt til å lage regler for midlertidig utlån av båtplass til medlemmets 
voksne barn, jf. vedtekten § 4.2 annet ledd. 
Vedtak inntil videre: Voksne barn med egen båt kan låne forelderens plass i sommersesongen. 
Forelderen har ansvaret for å orientere om aktuelle regler. For å låne plassen utover 
sommersesongen, må vedkommende være medlem. 

8: Båt i annen sin plass 
Fremmed båt/eier fikk ligge i plassen til Kjell Ottestad fra ca. juli 2018. Foreningen ble ikke 
informert på tross av henvendelser til Kjell. Foreningen fikk ikke kjennskap til hvem dette gjaldt, 
og båten ble derfor liggende i plassen uten betaling. 
I høst fikk vi omsider tak i eieren (Giedrius Giacas), og fikk informert om at båten ikke var tett, 
og at vi hadde satt i gang pumping. Pumping foregår fortsatt. 
Vedtak: Eieren må fjerne båten fra plassen/havna. Hvis han ikke finner annen løsning, kan 
båten settes på land i havna. 

9. Facebook 
Charles Håkonsen ringte om vår FB-konto. Han sier det er dårlig med svar/kommentar på 
innlegg. Han tilbyr oss å overta som administrator. 
Vedtak: Vi sjekker litt om aktiviteten på kontoen, og vurderes så ev. å avvikle. Uansett må 
administrator være en del av styret. 

10. Priser for brukte L-brygge-seksjoner 
Foreningen selger de gamle 5 m seksjonene til L-brygga som nå byttes ut. 
Vedtak priser: Medlem kr 2500, ikke-medlem kr 3000 pr seksjon. 

11. Ny kasserer 
Foreningen v/styret har mottatt forslag til ny kasserer etter Ingvard Johansen, som på årsmøtet 
ble valgt fram til sommeren 2019.  
Vedtak: Johannes Bøe fungerer som øk.ansvarlig inntil han ev. blir valgt på neste årsmøte - i 
mars 2020. Johannes overtar vervet i løpet av noen dager. Valgkomiteen underrettes. 

12. Strøm 
Ingvard orienterte om kraftig økt strømforbruk, og ca. 20000 kWh pr md. 
Vedtak: Foreningen må prøve å avdekke om dette gjelder strømtyver eller om dette kan ha 
andre årsaker. Vi kontakter Trond (elektrikeren) som vurdere hva som kan kjøres for å finne 
forklaring. 

 

Bjørn Zachariassen 
Referent 

 

 


