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Grimestad Vel og Båtforenings ekstraordinært årsmøte 
2017. 
Referat 

Sted: Bua på brygga 
Tidspunkt: Fredag 13.oktober 2017 kl. 18.00 
Antall fremmøtte: 19 
Antall stemmer: 46 
 
Leder Linn Eve Krogholm ønsket de fremmøtte velkommen til møtet.  
  
4.Innkomne saker. 
Det var tre saker til behandling 
 
 
4.1.  Vedtektsendring – Havnereglementet/Vedtektene. 

  Øivind Løvdal redegjorde for sakene. 
Det ble noe diskusjon om at de færreste tenker på båtplass  
for neste år før desember. Det ble nevnt at det sendes påminnelse pr.  
e-post til alle med båtplass i løpet av oktober - november  
  

        Styrets forslag til endring av vedtektenes § 9 
          Båtplasser som ikke skal benyttes påfølgende år må sies opp innen 1. desember  

Fakturaen har forfall 1. mars 

 

Vedtak: 
 Styrets forslag enstemmig vedtatt. 
 

Styrets forslag til endringa av havnereglementets § 2  
Båtplasser som ikke skal benyttes påfølgende år må sies opp innen 1. desember  

Fakturaen har forfall 1. mars. 

      Vedtak: 
  Styrets forslag enstemmig vedtatt. 
 
4.2.  Tilknytning til kommunalt avløpsnett 

   
VV Gravedrift AS  Thorsen & Marcussen AS  
Rigg        2 000 Rørlegger og gravearbidene          109 300 
Levering og nedsetting 
Pumpestasjon komplett 

 
      40 000 

Tillegg vinterledning – Isoterm 
rør 40/70 

           20 625 

Pumpeledning ca 100 m 
Med varmekabel 
komplett 

      30 000   

Graving legging av ca  
90 m a kr. 600,- 

      54 000   
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Sum     126 000 Sum           129 925 
25% mva       31 500 25% mva           32 481 
Sum totalt ink. mva     157 500 Sum totalt ink. mva          162 406 
    
Merk:   Merk:  
EL-arbeid ikke medregnet EL-tilkobling ink, men ikke ny kurs fra sikringsskap 
Asfaltering mot faktisk faktura Medregnet asfaltering 
Forbehold mot at det er gravbart Forbehold mot at det er gravbart 
Innvendig arbeid ikke medregnet Innvendig arbeid ikke medregnet 
  
 Rita Johansen redegjorde for saken og hvorfor styret valgte VV Gravedrift A/S 
v/Vidar Berglund og sa at VV Gravedrift AS kjenner til forholdene i havna.  
 
Vedtak:  
Styrets forslag enstemmig vedtatt. Årsmøtet ønsket i tillegg at man klargjorde for en 
fremtidig utvidelse, f eks muligheten for å installere dusj. 
Løsningen skal finansieres gjennom bruke av mindre forbruk (overskudd) fra 2016.  
  

 
4.3.  Videoovervåkning. 
            Forslag til teknisk løsning var sendt ut sammen med sakspapirene. 

  På møtet redegjorde leder av havnekomiteen, Øivind Løvdal, om forslag til løsning.  
  Det ble også levert ut prisoverslag, samt skisse over hvordan den tekniske løsningen er  
  tenkt.  
  De fremmøtte diskuterte rundt forslaget og det var bred enighet om å oppgradere anlegget.  
  Det ble fremmet forslag en ramme på kr. 200.000,- med bruk av velfondet til  
  finansiering.  

            Regnskap pr. 12.10.17 ble levert ut og dette viser et overskudd godt over 400.000,-. 
            Nytt forslag til finansiering ble fremmet og forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
            Vedtak:  
            Oppgradering av videoovervåkingen enstemmig vedtatt. Tiltaket gis en ramme på kr.  
            200.000. Dette føres eget tiltak og utgiften settes opp som egen post i regnskapet for  
            2017.  
  
 
 
Tjøme, 04.11.17 

________________           ___________________                    ________________  

Jorunn Frederiksen   Carl Chr. Stikbakke        Lars N. Hjertås 

 Referent            Sign.    Sign. 
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