
Referat fra styremøte 3.3.2020 

Alle møtte (Arnt Aleksandersen, Kjell Konradsen, Johannes Bøe, Roger Hansen, Bjørn 

Zachariassen og Siri Flåten (vara). 

Alle vedtak var enstemmige. 

Noen vedtak 3.3.20 ble justert i møte 11.3.2020 (referat nedenfor). Justeringer i fet tekst. 

Vedtaket i sak 2 ble vedtatt mot en stemme. 

Sak 1: Handlingsplan. 

Arnt la fram forslag til handlingsplan, og ble vedtatt etter noen endringer. Se vedlegg. 

Sak 2: Parkering på bobilplassen. 

Styret har tidligere vedtatt å ilegge gebyr for parkering på bobilplassen som ble skiltet med 

parkering forbudt. 4 medlemmer fikk dette gebyret, men bare to har betalt. Etter en tilbakemelding 

fra Svein Wik om mulig manglende hjemmel, har vi kommet fram til at vi endrer praksis.   

Innstilling til vedtak på årsmøtet (sak 10a): 

Det er ikke tillatt å parkere på bobilplassen - og langs kaipromenaden, i perioden 1.5 – 30.9 hvert 

år. Den som likevel parkerer, må betale som for bobil bestemt, kr 250 pr påbegynt døgn. 

Skiltingen justeres. Betalt gebyr tilbakebetales. Havnereglementet blir endret i samsvar med dette. 

Sak 3: Justering av vedtekten § 3.5. 

Ved purring av ubetalt ordinær faktura, har foreningen tatt med «gebyr». Hjemmel: § 3.5 i 

vedtekten: Ved purring av kontingent, havneavgift o.l. tilkommer purreomkostninger. Styret foreslå 

å erstatte purreomkostninger med purregebyr. 

Innstilling til vedtak på årsmøtet (sak 10b): 

Ved purring av kontingent, havneavgift o.l. tilkommer purregebyr. 

Sak 4: Bruker strøm uten måler 

Foreningen har levert ut 34 målere fra ca. 1.11.2019. Vi har hatt kontroll av 7 medlemmer som ikke 

har fått måler, men som har hatt kabel tilknyttet, sannsynligvis over 2 dager (2 dager med lading er 

gratis).  

Resultat: 

Charles Håkonsen 1500 watt. Han har ikke svart på epost fra oss om hva han bruker strøm til. 

Ståle Granmo 370 watt. Øvrige 5 ingen merknader. 

 

Vedtak til Charles Håkonsen: 

Vi har målt uttak av strøm til ca. 1500 watt den 26.2.2020, kl. 11:30. Du har ikke svart på vårt 

spørsmål i epost om hva du har brukt strøm til, og vi legger til grunn at det ikke gjelder lading. 

Strømuttaket var derfor ikke i henhold til gjeldende strømrutine. Strømrutinen legges ved, og vi 

forutsetter at den følges neste gang du bruker strøm. 

Styret minner om faktura kr 300 med forfall 8.3.2020. 

Vedtak til Ståle Granmo: 

Vi målte strøm på ca. 370 watt fra strømsøyla den 3.3.2020 kl. 11:00. Vi legger til grunn at du 

bruker strøm utenom lading (2 dg 1x hver måned). Da er det krav om bruk av måler. Vi ser at det 

er måler på uttaket i strømsøyla som du bruker, men styret mener at alle skal bruke måler av den 

type som styret har bestemt. Du må snarest mulig kontakte oss for å få utlevert måler (kr 1500), og 

registrere målerstand i strømsøyla. 

Strømrutinen p. 8 annet ledd: Hvis avlesning ikke lot seg gjøre, kan foreningen beregne forbruk. 

Dette blir for upresist og vanskelig å praktisere. Bestemmelsen må derfor endres: 

Vedtak til nytt annet ledd som erstatter gjeldende: 

Hvis måling (kontroll) viser forbruk som ikke er i samsvar med strømrutinen, skal det beregnes et 

forbruk lik 1 md av det uttak som er målt. 



Sak 5: Regnskapet 2019 

Johannes la fram utskrifter av regnskapet. Vi så det var noen poster som må justeres/endres..  

Vedtak: Johannes følger opp. Revisor kontaktes. 

Regnskap som er blitt lagt på hjemmesiden, fjernes i påvente av nye justerte utskrifter. 

 

Referat fra styremøte 11.3.2020 

 

Alle møtte unntatt Siri Flåten (vara) 

 

Vedtakene nedenfor var enstemmige. 

1: Forsalget fra styret til 5 % prisjustering for båt på midlertidig plass, jf. økningen i 

konsumprisindeksen siden forrige justering for to år siden. 

Det var meningen at forslaget skulle behandles på årsmøtet, men det er utsatt på ubestemt tid. 

Vedtak: Styret mener at prisøkningen skal iverksettes fra 1.4.2020 fordi årsmøtet tidligere har 

godkjent en slik prisjustering lik endringen i konsumprisindeksen. 

2: Espen André Olsen har lagt på midlertidig plass 3.9 – 31.12.2019. Han fikk tildelt fast plass 

24.2.2020, og det er betalt OK. Midlertidig plass opphørte 31.12, og han slapp derfor å betale for 

(nesten) hele januar. Nov-des (kr 1400) er imidlertid ikke betalt på tross av to purringer – 24.1 og 

24.2.20. I siste purring ble det også purret på medlemskontingenten. Han fikk info om at han 

risikerte at plassen kunne bli inndratt i neste styremøte (3.3) hvis han ikke betale innen 10 dg. 

Medlemskontingenten ble betalt, men ikke nov-des 2019. 

Vedtak: Arnt Aleksandersen følger opp og ringer for å purre på nytt. 

3. Handlingsplanen 

Post «kjetting 300 meter», endret til kr 39 000 som er prisen på allerede anskaffet kjetting. 
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