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Sted: VAKTBUA 

TID: ONSDAG 23. mai 2018. KL. 18.30 

 
Innkalte: Linn Eve KrogholmØivin Løvdal, Anne Merete Dahl, Jon Anders Nordahl, Dag 

Ingvaldsen, Hans Melandsø og Jorunn Frederiksen 

 

Meldt forfall: Rita Johansen, 

Ikke møtt:  

 

 Linn Eve Krogholm ønsket velkommen.  

 

Saker til eventuelt:  

a) Orientering om forsikring 

b) Krankurs 

   

1. REFERAT FRA STYREMØTE  04/04 – 2018   

                     Referatet ble godkjent 

 

2. KORRESPONDANSE INN/UT 

a) Takkekort fra Asbjørn Hagen i forbindelse med gitt bårebukett  

     til Gustav Hagens begravelse.   
 

b) e-post fra naturforvalter i Færder nasjonalpark, datert 25/4 vedr infotavle. 

 

c) Brev fra Skagerak Energi, datert 11/5, vedr. arbeid i området natt mellom  

    22/5 og 23/5 2018 og skiftning av strømmåler.  
      

Punktene  a) og c) tas til orientering. 

Vedrørende punkt b) så har Øivind fått utlevert informasjonsskilt om  

 Nasjonalparken. Dette settes opp på dugnaden  

 

3. ØKONOMISK OVERSIKT 

Har tatt med utgifter som betales 28/05. Regnskapet viser pr. da: inntekt på kr. 

657.077,44, utgifter kr. 100.052,53. Driftsresultat kr. 557.024,91, Finanspostene kr. 

49.044,-. Dette gir pr. 28/05 overskudd kr. 507.980,91. 

 

4. MØTEDATOER HØST 2018 

Møtedagen endres fra onsdag til torsdag.   

Torsdag 30/08-2018 kl. 18.30 i vaktbua 

Torsdag 11/10-2018 kl. 18.30 i vaktbua 

Torsdag 29/11-2018 kl. 18.00 med julemiddag i Ramsåsveien 4 -  

 

5. TILKOBLING KOMMUNALT AVLØP 

Færder kommune har enda ikke behandlet søknaden sendt av Vidar Berglund i 

februar. Graving vil av den grunn ikke iverksettes før til høsten.  

 

6. TOALETT PÅ BRYGGA 

Toalettet holdes åpent i sommer. Havnekomiteen sjekker om septiktanken må tømmes. 

I så fall bestilles septiktank bilen. Kristoffer får melding om at det skal vaskes. 

 

7. DUGNADEN LØRDAG 02.06 KL. 10.00 TIL 16.00 

OG ONNSDAG 06.06 KL. 17.00 UTOVER 

Øivind har laget skjema over arbeider som skal gjennomføres i havna. Listen er lagt ut 

på facebook og også på hjemmesiden grimestad.net.  På lista er det nevnt at  

vaktbu skal skrapes og males, men i forkant må den vaskes. Siden Jon Anders ikke  
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kan delta på dugnaden 2. juni sa han seg villig til å vaske den kommende helg. Øivind  

setter frem kraftvask etc.  

 

Lille lekeplass 

Linn Eve har hatt befaring på lekeplassen sammen med Frode Christiansen:  

Skliehuset trenges å males, huskestativet oljes/beises, frittstående sklie må erstattes, 

eventuelt kjøpe ny eller undersøkes om den kan skaffes på annen måte.  Nye 

sandkasse leker. Kantklippe på utsiden av gjerdet. 

 

Ballsletta 

Kantklippes mot bekken og ballnettet. Huskestativet må oljes/beises, Basketbrett og 

nett monter, volleyball banen må ha ny stolpe og nytt nett.  

Forslag om å fjerne grusen på ballsletta og la det kun vokse gress. Høre med Vidar 

Berglund om han dette kan gjøres høst 2018 eventuelt vår 2019.  

 

Badeplassen 
Badeplassen rakes og ryddes, Stranda ryddes for tare og eventuelt stillehavsøster. 

Bålplassen ordnes med mer stein rundt selve bålet.  

En av krakkene på badeplassen ble i vinter fraktet til ballsletta. Det ble bestemt at  

denne blir der oppe. Linn Eve høre om vi kan få laget en ny hos ViaFærder (Gamle 

Asvo) 

 

Innkjøp av pølser, vaffelrøre, drikke, grill kull etc ordner Jorunn med.  

 

8. HJERTESTARTER – KURS 

Styret ønsker at Rita kontakter Vetle Andersen for mulig å få til et kurs. 

Det ble foreslått at flest mulig er tilstede på et slikt kurs.  

 

9. NY BADEFLÅTE  

 Rita har undersøkt flere badeflåtetyper og anbefaler Sunny Dark. Styret ønsker at Rita  

fullfører oppdraget med å kjøpe inn badeflåte med stige. . 

 

EVENTUELT: 

a) Krankurs 

   Alle som er med i havnekomiteen skal ha krankurs. Nå er det en som ikke har dette: 

             Øivind har undersøkt med han som har kjørt kurs tidligere, han kjører kurset for Ola   

   Narvesen og Anders Krogholm.  

 

b) Forsikring 

     Jon Anders jobber videre med Fender forsikring for å få dokumentasjon på  

     ansvarsforhold i enkelte situasjoner.   

c)  Ansvarlig for å tenne grillene etter dugnaden 

      Linn Eve og Anders 

d)  Ansvarlig for ST-Hans bålet  24. juni 

      Linn Eve spør Rita og Egil.  

             

Neste styremøte 30. 08 kl. 18.30 i vaktbua 

 

Møtet avsluttet kl. 20.00                                               Jorunn Frederiksen 


