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Referat fra styremøte 05/12 18 kl. 18.00 side 2

 
Sted: GRIMESTADSTRANDA 12 -Hjemme hos Anne Merete Dahl
TID: ONSDAG 5. desember 2018. KL. 18.00

 
Innkalte: Linn Eve Krogholm, Rita Johansen, Øivind S. Løvdal, Anne Merethe Dahl og Jorunn

Frederiksen

Meldt forfall. Jon Anders Nordahl, Dag Ingvaldsen og Hans Melandsø.
Ikke møtt:

 
Linn Eve Krogholm ønsket velkommen.  

Saker til eventuelt: 
a) Støtte til Røde Kors båten

                                         

 
1. REFERAT FRA STYREMØTE  11/10 – 2018  

              Referatet ble godkjent
                   

 
2. KORRESPONDANSE INN/UT

a), E-post fra Securitas datert 15.11.18 med opplysning om at Anders Krogholm
     meldte fra om at utstyret til Securitas var demontert. 
c)  Nytt brev fra GVB til Kartverket, datert 20/11-18 vedrørende tinglysing av avtale.
     Det første brevet ble ikke godkjent. Jorunn fikk telefon fra Kartverket, 28/11 hvor 
     det ble opplyst at innsendte dokumenter var riktig utfylt og ville nå bli tinglyst.
d)   Brev fra Kartverket, datert 29/11-18, inneholdende tinglyste dokumenter med: 
     Bekreftet grunnboksutskrift , erklæring om rettighet i fast eiendom påstemplet
     Tinglyst 28. Nov 2018  Dokumentnummer 1614541 (0729 -Færder kommune gnrbnr 
      217/298 )
      Bekreftet grunnboksutskrift , erklæring om rettighet i fast eiendom påstemplet
      Tinglyst 28. Nov 2018  Dokumentnummer 1615000 (0729 -Færder kommune gnrbnr 
      217/41)    

     Punktene a) – b) og c) tas til orientering.
3. ØKONOMISK OVERSIKT

Pr. 30.11.18 viser tegnskapet inntekt på kr. 711.075,91. driftskostnader på 
kr. 582.057,91 Finansutgifter på kr. 116.182,- Bruk av avsetning velfond kr.
19.027,80. 
Foreløpig resultat kr. 31.863,80.

Regnskapsopplysningene tas til orientering.
4. MØTEDATO FOR ÅRSMØTE 2019 

Årsmøte 2019 avholdes på Scandic Havna Hotell 22. mars 2019.
Mottatt bekreftelse fra Havna. Møterom koster kr.1.500- og kaffe kr. 640,-.
Menyforslag er også mottatt.
Styret gikk gjennom menyforslagene 3, hovedrett: Rosastekt mørbrad av hjort med
sellerikrem, confit av poteter, åkersopp og portvin saus. Dessert: Pistasjfinancier med
lys sjokolademousse

MØTEDATOER VÅR 2019 
Styret bestemte 3 møtedatoer for vår 2019
Torsdag 24. januar kl. 18.30 i vaktbua
Onsdag 27. februar kl. 18.30 i vaktbua
Torsdag 4. april kl. 18.30 i vaktbua – Konstituering av nytt styre

 
5. TILKOBLING KOMMUNALT AVLØP



Brev fra Færder kommune, datert 23.11.18. 
Tilkobling til kommunalt avløp er ikke fullført. Gulvet på toalettet må pigges opp. 
Da det ble gjort hærverk på toalettet må nytt toalett og ny vask installeres. 
Øivind kontakter tar kontakt med rørleggerfirmaer for å få tilbud. Det er rørlegger som
monterer vannmåler. Jorunn melder fra til Færder kommune

 
6. VIDEOOVERVÅKING

T91B47 50-150mm stolpefeste, 6 Axis P1447-LE kamera, 6 Patch snorer. 1
Konfigurering av løsning. Sum kr. 57.690 – mva kr. 14.422,50 = kr. 72.112,50.
I tillegg kommer det monteringsmateriell betales etter forbruk

Faktura fra Aison vedrørende levert materiell i henhold til tilbud lyder på kr. 66.302,50
Faktura fra Aison vedrørende klargjøring av anlegget kr. 15.764,06
Faktura fra AK Installasjon AS kr. 16.025,-.  Totalt disse tre fakturaene k. 98.091,56
Ferdig montert har dette kostet kr. 204.433,16. Øivind kontakter firmaer for å få skilting.

 
7. HJERTESTARTER

Rita bestiller hjertestarter. Denne må være plassert tørt og frostfritt, vil derfor bli
montert inne vaktbua. Nøkkelboks monteres på utsiden. Ved behov må en en ringe 113
for å få oppgitt en kode.  

 
8. ÅPNING AV TURSTI VED GRIMESTADSTRANDA 25 C

Styret diskuterte mottatt brev. Linn Eve undersøker litt rundt dette. 
Dersom gjengen av frivillige fremskaffer all dokumentasjon kan Grimestad Vel og
Båtforening sende brev til Færder kommune.

Vedrørende merking av sti kan båt og velforeningen sette ned merke stolper på
dugnaden. 

EVENTUELT:
                          Røde Kors båten på Tjøme har behov for vedlikehold.
                          I budsjettet for 2018 er det avsatt kr. 2.000,- til veldedig formål. 
                          Dette sendes som tilskudd til Tjøme og Hvasser Røde Kors og merkes
                          Røde Kors Båten.

     
           
Etter møtets slutt servert Anne Merethe deilig julemiddag av pinnekjøtt med tilbehør.
Linn Eve stilte med multekrem til dessert

 
Møtet avsluttet kl..19.10                                               Jorunn Frederiksen 
Neste styremøte Torsdag 24.01 2019 kl. 18.30 Vaktbua


