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Sted: VAKTBUA 

TID: ONSDAG 04. april 2018. KL. 18.30 

 
Innkalte: Linn Eve Krogholm, Rita Johansen, Øivin Løvdal, Anne Merete Dahl, Jon Anders 

Nordahl og Jorunn Frederiksen 

 

Meldt forfall: Dag Ingvaldsen og Hans Melandsø 

Ikke møtt:  

 

 Linn Eve Krogholm ønsket velkommen.  

 

Saker til eventuelt:  

 

 

1. KONSTITUERING AV STYRET 

 Styret konstituerte seg ved at følgende ble valgt: 

 Nestleder:  

 Sekretær:   

 

  

2. REFERAT FRA STYREMØTE  14/02 – 2018   

 

 

3. KORRESPONDANSE INN/UT 

a) e-post fra Trond Stenslet i Marine Pro, datert 31.01.18 OG 12.03.18 

    vedrørende Prosjekt Renere Oslofjord 
 

    Det er kommunens ansvar å tilrettelegge for septikkbrygge. E-postene tas  

    til orientering og arkiveres. 
 

b) Kopi av brev til Vv Gravedrift As, datert 15.02.18, vedrørende mangler  

    vedrørende sanitærsøknaden Gbn 217/298 Grimestad Vel og Båtforening    
 

   Vidar Berglund er i kontakt med saksbehandler Torill Berg, venter på  

   godkjenning 
 

c) Brev fra Færder kommune, datert 23.02.18 mottatt 01.03.18, vedrørende  

     Høring – Forskrift om nedsatt konsesjonsgrense etter konsesjonsloven § 7, 

     Færder kommune, Vestfold 
 

     Brevet tas til orientering og arkiveres 
 

d) E-post fra Kristina Mørk Jacobsen, datert 22.02.18, med opplysninger om at 

    Kristina Mørk Jacobsen fra Veierland Velforening stiller som medlem og Therese  

    Firing Moen fra Herstad Vel som varamedlem fra velforeningene til klimarådet i  

    Færder kommune 
     

    E-posten tas til orientering og arkiveres  
 

e) Brev fra Fylkesmannen i Vestfold vedrørende Forvaltningsplan for Færder 

     Nasjonalpark. 
 

    Brevet tas til orientering og arkivers 
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4. GJENNOMGANG AV ÅRSMØTE PROTOKOLL 

 

4.1  Ny badeflåte  

       Rita undersøker hva som vi kan få av badeflåter. 

       Behandles på neste styremøte.  

 

4.2  Arbeidsgrupper 

       I vedtektenes § 7 heter det: «Styret er i fellesskap ansvarlig overfor 

       årsmøtet ansvarlig for den daglige driften av foreningen. Ett styremedlem 

       skal ha tilsyn med lekeplassene.» 

 

        Linn Eve og Anne Merete samarbeider med tilsyn av begge lekeplassene.  

        De setter opp liste over hva som skal/bør gjøres.  

 

       Havnekomiteen bygningene, bryggene og bryggeområdet. Øivind setter opp  

       liste over arbeidsoppgavene og legger dette ut på facebook. 

 

5. DIVERSE 

        Maling av bygningene 

         Sjøbua og vaktbua bør vaskes og males. Det undersøkes hva det vil koste  

          å engasjere en profesjonell maler til å utføre jobben.  Eventuelt innkalle 

           to-tre personer til arbeidet på dugnad. Nødvendig vis ikke på selve dugnaden.  

           

          Hjertestarter: 
           Rita undersøker med Holtane Vel og Båtforening om det var påkrevet med  

           kurs da de installerte hjertestarter.  

 

            Krankurs: 

            Nytt medlem i havnekomiteen har ikke krankurs. Øivind sjekker Muligheten for  

            å få gjennomført et kurs før sesongen setter inn.  

 

            Facebook administrator:  
                         Administrator for facebook siden bør være en som sitter i Styret. Linn Eve  

                         kontakter Veronica og får overført dette ansvaret.  

 

Neste styremøte  23. mai kl. 18.30 i vaktbua 

 

Møtet avsluttet kl. 20.00                                               Jorunn Frederiksen 


