
Referat fra styremøte 18.1.2021 

Følgende møtte: 

Arnt Aleksandersen, Kjell Konradsen, Bjørn Zachariassen, Siri Flåtn (vara) 

Vedtakene er enstemmige. 

1: Referatet fra møtet 17.12.2020 ble godkjent. 

 

2: Søknad fra Roy Hansen 

om å «kjøpe» L01. Han har en ca. 17 fot båt liggende i L01 som midlertidig plass t.o.m. 

28.2.2021. Betaler redusert pris fordi plassen ikke kan brukes på laveste lavvann. 

Vedtak: 

Roy tildeles L01 for innskudd ca. ½ av ordinær pris: kr 7 500. 

Ordinær havneavgift kr 1088 betales fra 1.3.2021. 

 

3: Ikke-betalte gebyrer (fra forrige møte) 

Purregebyr for manglende betaling av ordinær havneavgift 2019 og 2020 viste seg å være 

«upraktisk» fordi mange ikke betalte, og heller ikke betalte etter purr på manglende betaling av 

purregebyret. 

Vedtak: 

Første purring sendes via SMS uten gebyr. Siste purr sendes i brev med kr 105 i gebyr. 

Siri Flåten sjekker muligheten for å inngå en «inkassoavtale» for oppfølging av ubetalte faktura. 

 
4: Reglene for beregning av fot (fra forrige møte) 

ble endret på årsmøtet i mars 2019. Da ble «LOA» vedtatt, dvs. lengde måles f.o.m. ev. baugnebb og 

t.o.m. ev. badeplattform, selv om disse er demonterbare. Vi har - siden mars 2019, regnet om lengen i 

meter til fot for å tilpasse tabellen i kartoteket. 

Arnt Aleksandersen mener at «fot» pr. definisjon gjelder selve skroget, og da blir det fort misforståelse 

når vi fortsetter å bruke «fot» for «LOA». Han foreslår at vi bruker «meter» i stedet for «fot». 

Vedtak: 

Vi bruker meter. Søknad om plass endres og det samme med pristabellen. 

 

5. Regelen for to utriggere ved 28+ fot 

Praksis har gjennom mange år vært å montere to utriggere når båten er 28 fot. Dette for å sikre 

fortøyning i dårlig vær. Praksis har ikke vært tatt med i havnereglementet, men må oppdateres. 

Vedtak: 

To utriggere - eller en ordinær og en fortøyningsbom (smal) monteres når båten er minst 8,38m LOA. 

 

6. Nedskrivning av innskudd (fra forrige møte) 

Arnt Aleksandersen mener at innskuddene bør nedskrives ved oppsigelse, og med antall % i forhold til 

tiden fra innskuddet ble betalt. 

Vedtekten: Innbetalt innskudd til bryggeplass er å betrakte som et rentefritt lån til foreningen. Ved 

opphør av plassen, vil innskuddet bli tilbakebetalt i sin helhet. Dette gjelder også alle tidligere innskudd til 

bryggeplass. 

Vedtak: 

Nedskriving av innskudd må vedtas av årsmøtet, og forslag til vedtak må forberedes/begrunnes av styret. 

  



7. Økning av innskuddene 

De siste årene har årsmøtet justert innskuddene annet hvert år tilsvarende økning i konsumprisindeksen. 

Neste justering er pr mars 2021. Pga. koronaen blir det ikke årsmøte til ordinær tid (medio mars), og 

usikkert når det kan bli. 

Vedtak: 

Innskuddene justeres slik som praksis, dvs. med 5 %, og iverksettes straks. 

 

8: Havneavgift-avtale med Motorservice. 

Motorservice har avtale med foreningen om bruk av kjørerampen. Pris ikke justert siden 2018 

(Kr 2150 pr år). 

Vedtak: 
kr 2 300 f.o.m. nå (tilsvarer økning på ca. 7 %). 

 

9. Økonomisk oversikt. 

Kassereren møtte ikke på møtet. Vi ser hva som står på konto, men vi må ha oppdatert regnskap + 

budsjett for å kunne ta stilling til økonomien i foreningen. 

Vedtak: 

Utsettes til regnskap og budsjett 2021 er klar. 

10. Årsmelding 
Siste justerte utkast ble lagt fram. Regnskapstallene mangler, men oppdateres av kassereren når 
regnskapet er avsluttet. 
Vedtak: 
Godkjent. 

11. Bilder av havna til ny hjemmeside 
Tre stk. nye bilder av havna er ordnet av «fotograf», og brukt på den nye hjemmesiden. Ingen 
betaling for bildene, men gjerne et bidrag til et «godt» formål. 
Vedtak: 
Kr 1000 til Åsen Vel. 
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