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Sted: VAKTBUA 

TID: ONSDAG 14.februar 2018. KL. 18.30 

 
Innkalte: Linn Eve Krogholm, Øivin Løvdal, Anne Merete Dahl, Hans Melandsø og Jorunn 

Frederiksen 

 

Meldt forfall: Rita Johansen, Egil Finnerud og Veronica Johnsen 

Ikke møtt:  

 

 Linn Eve Krogholm ønsket velkommen.  

 

Saker til eventuelt:  

 

  

1. REFERAT FRA STYREMØTE  24/01 – 2018   

                        Godkjent 

 

2.  

KORRESPONDANSE INN/UT 

a) e-post fra Trond Stenslet i Marine Pro, datert 31.01.18 vedrørende Prosjekt  

    Renere Oslofjord 

 

E-posten behandles på styremøte 4. april 2018 

              
3. REGNSKAP  2018 

Pr. 13.02.18 viser regnskapet inntekt på kr. 80.962,-. Driftskostnader på kr. 40.609,-  

Driftsresultat på kr. 40.353,-. Finanskostnader på kr. 20.730,-. Resultat før skatt kr. 

19.623,-.  

 

Oversikten tas til etterretning 

 

 

4. BUDSJETTFORSLAG 2018                  

Budsjettforslaget fremlagt på styremøtet 24/1-18 er noe justert etter dette. Web basert kurs 

for Trine Agnalt Johansen i forbindelse med opprettelsen av ny hjemmesiden, med kr. 

5.990,- og ny slange til bruk når isbane skal anlegges, denne kostet kr. 5.395,-. Dette 

medfører at budsjettet som fremlegges på årsmøtet viser bruk av overskudd 2017 med kr. 

134.650,- 

 

5. HJEMMESIDE – WEB HOTELL. 

Trine Agnalt Johansen er i gang med å redigere hjemmesiden www.grimestad.net 

 

6.      ÅRSMØTESAKER 

 

 Sak 3 –       Fastsettelse av plassavgift og velavgift.  

                     Syret foreslår ingen øking fra 2019. 

 

Sak 4.1       Kjøp av ny badeflåte     

                          Den gamle badeflåten ble tatt på land under dugnaden 2016 for reparasjon. 

                          Det viste seg at den var så ødelagt at den ikke gikk å repareres, den ble derfor  

                          kassert. Det er stort ønske om å få en ny badeflåte på plass. Ny badeflåte vil 

                           koste   mellom kr. 20.000,- og 30.000,-.  Styret ber Årsmøte bevilge kr. 30.000,- 

                           Jorunn formulerer forslaget.  
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Innkommet forslag fra Mira Pira og Frode Christiansen                              

 

       Sak 4.2       Dugnadsavgift  

 

                         Forslag 1 

På flere av de tidligere årsmøtene har dugnadsordningen i GVB vært 

gjenstand for diskusjon. Aktuelle problemstillinger har vært om det skal 

kompenseres for oppmøte eller om de som velger å ikke delta i den felles 

arbeidsinnsatsen, for å holde kontingenten nede, skal ilegges en ekstra avgift 

ved innkreving av havneavgiften. 

Det har blitt hevdet at en ikke har hjemmel for å ilegge en ekstraavgift knyttet 

til manglende oppmøte på felles dugnad. 

Problemet rundt kompensasjon kan løses ved at årsmøtet kan vedta en øking 

av plassavgiften med f.eks. kr.500 som trekkes fra neste årsavgift ev. 

tilbakebetales. 

Dette vil forhåpentligvis føre til en økt oppslutning om dugnaden, noe som vil   

stille krav om god planlegging og organisering. (se forslag 2) 

 

Sak 4.3     Arbeidsgrupe 

  

                 Forslag 2 

GVB har pr. i dag forvaltningsansvar over store verdier og arealer.  I 

velsammenheng kan nevnes to lekeplasser, tilrettelagte turstier og fristranda 

med badeplass, bålplass og benker. I havna kan det nevnes tre brygger, to 

sjøbuer, kran samt parkering og opplagsplass. Et annet krevende 

ansvarsområde i havnen er elektrisk, vann og bobleanlegg. 

For å avlaste styret og havnekomitéen i både den planleggende og utførende 

delen av arbeid som må gjøres for å holde en tilfredsstillende standard på 

anleggene våre, vil vi foreslå at det dannes arbeidsgrupper. Disse bør ha en 

leder fra styret/havnekomitéen eller annen oppnevnt person fra styret og ha sitt 

spesifikke ansvar/ vedlikeholdsområde. 

En ser tydelig at en del arbeid umulig kan utføres på et par dugnadsdager, men 

med aktive ansvarsgrupper kan det spres utover sesongen. 

Det at en danner arbeidsgrupper er ikke ment som en erstatning for 

fellesdugnaden i havna med påfølgende sosialt samvær på kvelden. Det er tenkt 

som et supplement som vil avlaste styre og havnekomité, sikre vedlikehold, 

bedre oversikten og være med å skape et godt og trivelig nærmiljø.  
 

 

Styret diskuterte forslagene til og er enig om at dette ikke gjennomføres. Linn Eve 

skriver argumentene og forslag til vedtak.  

 

 

 

 
Neste styremøte - konstituerende i bua 04. april  kl. 18.30 i vaktbua 

 

Møtet avsluttet kl. 19.45                                                Jorunn Frederiksen 


