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Sted: VAKTBUA
TID: TORSDAG 11. oktober 2018. KL. 18.30

 
Innkalte: Linn Eve Krogholm, Rita Johansen, Øivin S. Løvdal, , Jon Anders Nordahl, og Jorunn

Frederiksen

Meldt forfall: Anne Merete Dahl, Hans Melandsø og Dag Ingvaldsen.
Ikke møtt:

 
Linn Eve Krogholm ønsket velkommen.  

Saker til eventuelt: 
a) Opplag av båter som ikke tilhører i havna og båteier ikke bor ikke på g.nr. 217
                               

                                         

 
1. REFERAT FRA STYREMØTE  30/08 – 2018  

                    Referatet ble godkjent
2. KORRESPONDANSE INN/UT

a) Brev fra GVB, datert 01/10-18 til Securitas AS vedrørende kontrakt 
   inngått våren 2014, oppsigelse gjeldende fra 01.12.2018,  
b) E-post fra Securitas datert 11.10.18 hvor der opplyses at vi har 3 måneders 
   oppsigelse, kontrakten termineres derfor 01.01.2019. De etterlyser årsak 
   for oppsigelsen. 
c) Brev fra GVB til Tønsberg Tingrett, datert 11/10-18 vedrørende tinglysing av avtale

3. ØKONOMISK OVERSIKT
Pr. 30.09.18 viser tegnskapet inntekt på kr. 705.044,41. driftskostnader på 
kr. 255.198,10. Finansutgifter på kr. 96.486,- Bruk av avsetning velfond kr. 19.027,80.
Foreløpig resultat kr. 372.387,60.

Regnskapsopplysningene tas til orientering.
4. MØTEDATOR FOR ÅRSMØTE 2019 

Årsmøte 2019 avholdes på Scandic Havna Hotell 22. mars 2019.

MØTEDATOER VÅR 2019 avtales på neste styremøte.
5. TILKOBLING KOMMUNALT AVLØP

Kommunen har godkjent foretaket og tilknytningsavgiften kr. 15.000,- er betalt.
VV Graverift AS v/Vidar Berglund har levert faktura på totalt kr. 221.813 ink. mva
Av dette tilkommer ekstraarbeid på kr. 51.450 + 25% mva kr. 12.862,50 = kr
64.312,50.
Ekstra graving for nytt inntak med strøm kr. 7.200 + mva kr. 1.800 = kr. 9.000 føres på
konto 6006 Oppgradering av videoovervåking.
Beløpet som føres på konto 6007 Tilknytning kommunalt avløp blir da kr. 212.813-

6. VIDEOOVERVÅKING
Anders Krogholm har innhentet tilbud på kameraovervåking fra firmaet Aison AS
v/Nils Petter Berg.
Tilbudet inneholder kameraer med 5 megapixel oppløsning og rikelig plass for opptak
på kameraserver. Bilder/film kan eksporteres via USB porten eller kan besiktiges
trådløst fra en telefon, ipad eller PC. Tilgang og administrasjon begrenses med 

brukernavn og passord. Tilbudet inneholder 1 stk. Axis Companion Recorder, 6 Axis
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 

7. HJERTESTARTER – KURS
Rita kontakter Jan Vetle Andersen har fått pristilbud Hjerte starter komplett kr.
14.500,-, Hjertestarter skap med varme kr. 5.300,-, Grunnkurs hefte DHL.R  kr. 98.-
pr. bok og Hjertestarter undervisning kr-900,- pr. time. 
Styret diskuterte og finner at det ikke er nødvendig med kurs, da Øivind har kurs hvert
år. Rita undersøker  om det er mulig med rimeligere hjertestarter. 
hel pakke. Blir dette vesentlig dyrere enn budsjettert tas dette med til neste årsmøte. 



8. BYTTE AV MØTEDAG JULEMØTET  29/11 HJEMME HOS JORUNN
Jorunn skal arrangere barnedåp 2/12 og av den grunn har hun ikke anledning til å 
ha julemøtet hjemme hos seg. Linn Eve undersøker med Anne Merete om hun kan ha
dette onsdag 5. desember

 
9. BEKYMRINGSMELDING TIL POILITI OG FÆRDER KOMMUNE

29. september sendte Renate Hirgum bekymringsmelding til politiet med opplysninger
om trafikk mellom sentrum og en leilighet i Velveien på Grimestad. Det er også
observert stor trafikk rundt lekeplassen på Grimestad der de samme folkene til
stadighet oppholder sef og tilsynelatende venter på det som antas er kjøp og/eller salg
av narkotika.
9. oktober sender Linn Eve samme bekymringsmelding fra GVB til politiet og Færder
kommune. 
Det opplyses at personene er på vei bort fra Velveien 1. 

EVENTUELT:
                           OPPLAG AV BÅTER SOM IKKE HAR TILKNYTNING TIL GVB
                           I den seneste tid har det kommet spørsmål om vinteropplag i havna fra 
                           båteiere som ikke har noen tilknytning til GVB.
                           Styret diskuterte dette og kom frem til at avgiften for disse skal være 
                           kr. 1.500,-. 
                           En har søkt om få ha seilbåten sin i bryggeanlegget. Her blir prisen kr. 
                           1.500,- , kr. 500,- for leie av strømkabel + strømforbruk. 

     
           
Neste styremøte 05. 12 kl. 18.00 hjemme hos Anne Merete

 
Møtet avsluttet kl. 19.50                                               Jorunn Frederiksen


