
Referat fra styremøte 14.9.20 
 
Følgende møtte: Arnt Aleksandersen, Kjell Konradsen, Roger Hansen, Bjørn Zachariassen og Siri 
Flåten (vara). 

Vedtakene er enstemmige. 

Sak 1: Referat fra møtet 22.4.20 godkjent. 

Sak 2: Forslag fra Ola Eriksen om å montere redningsleidere i hver bås i havna (vedlegg). Dette 
for å forebygge drukningsulykker. Han ber også om at tiltaket prioriteres foran andre 
investeringer. 
Vedtak: Det vil bli montert noen redningsleidere, men ikke i alle båser. 
 
Sak 3: Arnt Aleksandersen la fram forslag om planer/tiltak i havna: Asfaltering (6000 m2, 
125 m nye brygger, strømsøyler og lysmaster, varmepumpe til verkstedet, pirer, ny miljøbod 
mv.). Kostnad ca. kr 2 750 000, jf. vedlegg. Arnt mener at dette må tas tak i nå mens vi har 
dugnadsgjengen, ellers vil det kanskje ikke bli gjort uten at det blir dyrere og ta lang tid. 
Arnt legger til at dette vil gjøre havna ‘ferdig’ slik at ytterligere store investeringen neppe blir 
aktuelt over en 30-40 års periode. 
For å få dette til, må det lånes ca. 2 mill. Med forventet inntekt fra bobilene bør det ikke bli noe 
problem å betjene dette lånet. 
Arnt har inngått avtale om fastpris for asfaltering under forutsetning at vi kommer i gang 1. mai 
2021. 
For å få finansieringen vedtatt i tide, må det innkalles til ekstraordinært årsmøte. 
Vedtak: Godkjennes. Pga. koronareglene skal vi be medlemmene gi fullmakt til bryggeformenn 
for å avgi stemme. På den måten blir vi maks ca. 20 på ekstraordinært årsmøte. 

Sak 4: Skilting på bobilplassen. Pris ca. kr 25 000. Trond Bargel i kommunen har påtatt seg 
jobben med å lage skiltplan som skal godkjennes av vegvesenet og politiet. 
Vedtak: Godkjennes. 

Sak 5: Ny hjemmeside. IDIUM 1881 AS har tilbudt oss å lage ny hjemmeside for 
kr 10 000 + mva., inkl. support i 12 md. Gjeldende hjemmeside i 123Hjemmeside.no har Bjørn 
betjent i ca. 10 år. Hjemmesiden er tungvint i bruk og det er flere grunner til at det bør satses 
på en ny. 
Samtidig ber Bjørn om avløsning som hjemmesideansvarlig. 
Vedtak: Vi godkjenner tilbudet. Ny ansvarlig blir Siri Flåten. 

Sak 6: Julebord for styret og dugnadsgjengen. Lukket i leid lokale. 
Vedtak: 27.11.2020. Vi kontakter HIAS. 

 


