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Sted: VAKTBUA 

TID: ONSDAG 10. mai 2017. KL. 18.30 

 
Innkalte:    Linn Eve Krogholm, Egil Finnerud, Rita Johnsen, Øivin Løvdal, Anne Merete Dahl, 

Hans Melandsø og  Jorunn Frederiksen 

                    

Ikke mødt: Veronica Johnsen 

 

 

 Linn Eve Krogholm ønsket velkommen.  

 

 Første post på dagens møte var besøk av Folkehelsekoordinator, Lisbeth Olsen, fra Tjøme 

kommune som snakket om prosjektene «Nærmiljø» og «Gjestebud». Hun leverte ut skjema 

som vi skal besvare og sende tilbake. I den anledning fikk Egil og Hans, som representerer 

hytteeierne, skjemaer som de besvarer og sender til Linn Eve. Vi andre møter hos Linn Eve 

søndag 14. mai kl. 12.00 for å gjennomgå skjemaet. Lisbeth Olsen forlot møtet kl. 19.00. 

 

Kl. 19.00 kom Elisabeth Helene Solli og Bent Sivertsen som skulle være med på dagens første 

sak.  

 
 

1. AVTALE MED EIERNE AV GRIMESTADSTRANDA 32 B 

Forslag til avtale var sendt ut tidligere. Denne ble gjennom gått i møtet og ble rettet med et 

par skrivefeil. Plassering av stien fra parkeringsplassen opp til eiendommen ble diskutert. 

Flere alternativer ble nevnt og det ble enighet om å undersøke disse mulighetene. Kontrakten 

ble så godkjent og undertegnes etter korrigeringen. Den sendes så til tingretten for tinglysing.   

 

Solli og Sivertsen forlot møtet og vi startet med sakslisten.  

   

2. REFERAT FRA STYREMØTE  19/04 – 2017    

                         Referatet ble godkjent                           

 

3. KORRESPONDANSE INN/UT 

                            Det er   ingen korrespondanse 

                 

4. NY DØR – NY TELTVEGG 

på siste møtet ble det enighet om at Linn Eve skulle undersøker med flere seil- og 

kalesjemakere for å få pristilbud. Hun Kontakter leverandøren av den vi har i dag.  

Han mener at selve veggen  skal holde mye lenger. Han kommer for å undersøker om det lar 

seg reparere. 

  

5. DUGNADEN  

a) Arbeidsliste lørdag 27/5 kl. 10.00 til kl. 16.00 og onsdag 31/5 kl. 17.00 og utover.  

    Øivind har laget liste over hva som er blitt gjort, hva som er under arbeid og hva som skal 

    gjøres. Listen ble gjennom gått og ansvars områder ble fordelt. Totalt er det 14 oppgaver 

    som skal gjennomføres på dugnaden.   
 

b) Innkjøp av pølser, drikke grill kull etc. 

    Jorunn har liste over hva som ble kjøpt inn 2016 og hva som var til overs etter dugnaden. 

    Denne listen danner grunnlag for innkjøp og Jorunn tar ansvar dette. Anne Merete og  

    Jorunn tar ansvar for vaffelstekingen, grilling på dugnaden etc.  
 

c) Ansvar for å tenne grillene til Velfesten.  

     Linn Eve undersøker med Veronica om hun tar dette ansvaret.  

 

     Linn Eve og Rita er borte denne helgen og kan derfor ikke delta i praktisk arbeid. 
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d) Grill ansvarlig dugnaden onsdag 31. mai fra kl. 17.00  

     Øivind, Linn Eve og flere er med denne dagen.  

 

6. ST-HANS FEIRING 

             ST- Hans feiringen skjer fredag 23 juni – Linn Eve og Anders er ansvarlig for dette 

             arrangement. 

             De som ønsker å bruke grillene før bålet tennes er velkommen til dette. Styret  

             ordner med at det er grillkull og tennvæske tilgjengelig.  

             Bålet tennes kl. 22.00.  
 

7. ØKONOMISK OVERSIKT HITTIL I ÅR 

Pr.  30/4-2017 viser regnskapet driftsinntekt på kr. 624.106,64 og driftsutgifter på kr. 

86.273,63 og finansutgifter på kr. 39.914. Dette gir et overskudd på kr. 497.4918,67 

Opplysningene ble tatt til orientering 

 

8. TILKNYTNING TIL KOMMUNALT AVLØPSNETT.  

a) Jorunn har undersøkt med Torill Berg i Tjøme kommune. Det sendes søknad om tilkobling 

til det kommunale avløpsnett. I og med at det er en «ikke kommersiell båthavn» er det ikke 

tilknytningsavgift. I dag betales det laveste sats i vannavgift, I 2016 var dette kr. 2.598,-. Det  

opplyses at båthavner betaler avgift etter forbruk. Det vil da si at vannmåler bør monteres. 

Det er ikke søknadsplikt for vannmåler, men det må meldes til kommunen at det er installert 

vannmåler. 

 

b) Innhentede anbud på gravearbeider 

     Rita har undersøkt hva som skal være med når anbud fra gravere blir innhentet.  Vi tar  

     sikte at dette kan fremlegges på neste styremøte 21. juni.  

     Det bestemmes da et ekstraordinært årsmøte tidlig høst.  

 

9. HVA ER VIKTIG FOR LAG OG FORENINGER I NYE FÆRDER KOMMUNE 

 Denne besvares søndag 14. mai på møtet hos Linn Eve.  

 

10. SØKNAD FRA ANDREAS BORCH-NIELSEN 

I e-post 4. mai søker de tillatelse til parkere en bil bak sjøbua. Dersom de får tillatelse vil de 

fylle på litt masse i skråningen slik at det blir mulig å sette en bil der. Som gjenytelse for en 

eventuell parkeringsplass kan de ta ansvar for å male sjøbua utvendig ved behov. 

 

Styret diskuterte forespørselen og det var stor enighet om at dette området ønsker styret skal  

være tilgjengelig for foreningen. Det sendes beskjed til Borch-Nielsen om at området forblir 

plen.  
 

Eventuelt 

a) Det vil komme henvendelse fra rektor ved Ungdomsskole vedrørende plasser til 

     Megin-joller for ungdomsskole elevene. Styret diskuterte saken og stille seg positiv til 

     saken. Plasser er fordelt. Det innkreves ikke båtplassavgift. Styret ser på dette som  

      tilskudd til veldedig formål. Dersom det blir stor søkning til båtplasser vil dette tilbud  

      bli vurdert.  

             

      b)   Store hekker. 

             Rita tok opp problematikken med store hekker. Linn Eve snakker med eier av den  

             aktuelle hekken.  
 

Neste styremøte i bua 21. juni kl. 18.30 

 

Møtet avsluttet kl. 20.40 

        Jorunn Frederiksen 

 

 

 


