
GRIMESTAD VEL OG BÅTFORENING 
 

Referat fra styremøte 30/08 17 kl. 18.30  side 1 
 

Sted: VAKTBUA 

TID: TORSDAG 30. august 2018. KL. 18.30 

 
Innkalte: Linn Eve Krogholm, Rita Johansen, Øivin Løvdal, Dag Ingvaldsen, og Jorunn Frederiksen 

 

Meldt forfall: Jon Anders Nordahl, Hans Melandsø og Anne Merete Dahl. 

Ikke møtt:  

 

 Linn Eve Krogholm ønsket velkommen.  

 

Saker til eventuelt: a) Støtte for å få åpne gangsti fra Grimestadstrand til Kustranda 

                                           b) Søknad fra Anders Krogholm. Sak 10 på agendaen  

 

1. REFERAT FRA STYREMØTE  23/05 – 2018   

                     Referatet ble godkjent 

 

2. KORRESPONDANSE INN/UT 

a) Kopi av brev, datert 0/06-18, fra Færder kommune,til Vv Gravedrift As, med  

    godkjent sanitæranlegg 
 

b) Brev fra GVB, datert 09/06-18 til brukerne av søppelkontainerne på brygga  

 

Punkt a) og b) tas til orientering og arkiveres 

 

3. ØKONOMISK OVERSIKT 

Pr. 30.08.18 viser tegnskapet inntekt på kr. 694.407,74. driftskostnader på  

kr. 234.269,60. Finansutgifter på kr. 86.638,- Bruk av avsetning velfond kr. 19.027,80.  

Foreløpig resultat kr. 392.527,94. 

 

4. OPPSUMMERING AV SOMMEREN 

a) Det har vært noen episoder hvor bensinkanner er stjålet. Og besøk av uønskede 

båteiere. Ellers har det ikke vært hendelser i havha.  

b) Leder av havnekomiteen har hatt en del e-post korrespondanse med leder av 

Hulebak Vel, Henning Stangeby, med spørsmål om å frakte en skadet båt til 

brygga hos oss for at båten kunne settes på land og bli reparert. Eier av båten har 

laget problemer for GVB tidligere, så denne forespørselen ble avvist. 

c) To personer har ved et par anledninger «hengt» ved ballsletta. Dette har gitt 

spekulasjoner om det handles med ulovlige stoffer. Linn Eve vil undersøke med 

vedkommende som gjorde observasjonene, og eventuelt sende 

bekymringsmelding til politiet. 

 

5. TILKOBLING KOMMUNALT AVLØP 

Kommunen har godkjent foretaket og tilknytningsavgiften kr. 15.000,- er betalt  

 

6. TOALETT PÅ BRYGGA 

Toalettet på brygga ble stengt i juli da noen har «tuklet» med toalettet slik at det ikke 

var mulig å bruke dette. 

 

7. HJERTESTARTER – KURS 

Rita kontakter Jan Vetle Andersen for få pristilbud hel pakke. Blir dette vesentlig 

dyrere enn budsjettert tas dette med til neste årsmøte.  

 

8. NY BADEFLÅTE. 

Badeflåten er mottatt og det er betalt kr. 19.027,80. Rita bestiller moringer og alt l 

lagres og legges ut under dugnaden 2019.  
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9. Videoovervåkingen 

Anders Krogholm arbeider videre med prosjektet. Innkaller havnekomiteen  

når han har behov for hjelp 

 

EVENTUELT: 

                 Styret diskuterte om å gi støtte til familien Morgenstierne som  

                 ønsker å få åpnet den gamle stien fra «Kustranda» til Grimestadstranda  

                 Det ble enighet om at Linn Eve forfatter en kort melding til Færder  

                 kommune.  

 

Sak 10       Bytte av båt   Linn Eve fra trådte i denne sak.  
                   Anders og Linn Eve kjøper større seilbåt. Og søker om få legge denne på plass  

          043 på nordre pir. I søknaden oppgis det at båten blir mellom 46 og 53 fot.  

          Bredden blir mellom 4,4 og 4,9 meter. Havnekomiteen behandlet søknaden  

          via e-post med følgende opplysninger:  

           Havnekomiteens innstilling til søknaden er å godkjenne denne. Det har ligget  

          stor båt av på plassen tidligere uten problem. Eier av båt må sørge for forsvarlig  

          fortøyning og sikre fortøyning slik at det ikke utgjør skade på bryggeanlegget og 

          ikke er til sjenanse for andre båter i anlegget.  

            

 

            

  

             

Neste styremøte 11. 10 kl. 18.30 i vaktbua 

 

Møtet avsluttet kl. 19.40                                               Jorunn Frederiksen 


