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Sted: VAKTBUA 

TID: ONSDAG 15. februar 2017. KL. 18.30 

 
Tilsstede:  Linn Eve Krogholm, Egil Finnerud, Veronica Johnsen Mira Pira , Øivind Løvdal, 

Anne Merethe Dahl og Jorunn Frederiksen 

Mira Pira gikk da saken vedrørende avtale med Frode Christansen ble behandle, 
 

Meldt forfall: Hans Melandsø 
 

Ikke møtt:   
 

Saker til eventuelt:  

                                                                 

1. REFERAT FRA STYREMØTE  18/01 – 17.      

 

        Referatet ble godkjent   

                             

                               

2. KORRESPONDANSE INN/UT 

a)  E-post datert fra Christian Stokke, datert 5/2- vedr. oppfordring om å gå i  

     mot forslag om å oppheve forskriften som innskrenker bruk av vannscooter  

      

     Styret diskuterte saken og ble enig om at alle A-medlemmer får tilsendt e-posten   

      og Veronica Johnsen legger ut på Grimestad sin facebook side med tilbakemelding  

      innen 12/3 dersom styret i Grimestad Vel og Båtforening også skal sende protest.  

 

b) Høringsbrev – Planprogram – varsel om planoppstart, Færder kommune, datert   

    10.02.17 

  

    Høringsbrevet arkiveres 

                     

 

3. BÅTPLASSFORDELING FOR 2017 

For sesongen er det 11 ledige plasser i tillegg har det blitt 8 nye plasser på flytebrygga. 

Det vil da si 19 ledige plasser.  Det er innkommet 11 søknader, 8 fra gnr. 17 og 3 

utenforstående. I tillegg er det 10 søknader om å bytte plass til flytebrygga og 2 andre 

som ønsker å bytte plass i anlegget. Havnekomiteen har i møte 12.02.17 fordelt plassene.  

Det er pr 15.02.2017 11 ledige plasser. 

Fordelingslisten godkjennes av styret. 
 

4. TOALETT FORHOLDENE 

Toalettet ble stengt høsten 2016 da det er mistanke om at septiktanken tar inn sjøvann. 

Tanken ble tømt to ganger fra sist i mai til først i august og tredje gang 14.september i 2016. 

Toalettet har vært stengt resten av sesongen.  
 

Søndag 29. januar 2017 var Linn Eve Krogholm og Jorunn Frederiksen på besøk hos de nye 

eierne av Grimestadstranda 32 B, Bent Sivertsen og Elisabeth Helene Solli, Jorunn hadde 

forberedt Bent på hva vi ønsket å ta opp, samt at Øivind Løvdal også hadde snakket med 

dem.  

 

I 2011 hadde Ingvil og Jens Fredrik Lange Lyche inngått avtale med Trond Knutsen, den 

gang eier av Grimestadstranda 32 B, om å koble seg på vann- og avløpsledningen som 

ligger i Grimestadstranda fra kommunalt tilkoblingspunkt frem til GBNR 17/41. For dette 

betalt de kr. 50.000,-. I tillegg ble det avtalt at eventuelle vedlikeholdskostnader skulle 

deles på de to parter.  
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Sivertsen og Sollie er ikke avvisende til at Grimestad Vel og Båtforening får koble på 

avløpsledningen, men de er opptatt av at også foreningen betaler for å koble til og er med 

på fremtidig vedlikeholdsutgifter. De fortalte at det ligger varmekabler langs ledningen og 

nevner at dersom det blir tilkobling at også GVB legger ned varmekabel.   

 

I samtalens løp ytret de ønske om å få en avtale om å disponere skråningen fra deres tomt 

og ned til parkeringsplassen. De har problemer med å få fraktet diverse varer opp fra veien. 

Spesielt sykler, barnevogner etc. Det de kan tenke seg er å få laget en sti over denne 

parsellen opp til huset, beplante og holde denne delen i orden.  Avtalen kan om ønskelig 

tinglyses.  

 

Dersom det inngås en slik avtale betales det ikke noe for å koble til avløpsledningen.  
 

Styret er enig om at situasjonen legges frem som en årsmøte sak.  Utgiftene til dette er kun 

estimat og er som følger ink. mva: Sette ned pumpestasjon kr. 62.000,- forutsatt at det ikke må 

sprenges. Graving 62.000,-. Nytt toalett ink. rørleggerarbeid kr. 31.250,-. Kommunal  

tilknytningsavgift kr. 35.000,-. Totalt kr. 190.250,-.  

 

5. SAKER FRA ÅRSMØTET 2016 SOM IKKE ER GJENNOMFØRT 

Budsjett post 6003 Frimidler: Asfaltering kr. 50.000,- og Søppelhåndteringsområdet kr. 

20.000,- videreføres i budsjett for 2017.  

Årsmøtet ba bryggekomitèen om å vurdere hvor store plasser GVB kan tilby i flytebrygga. 

Øivind kontakter medlemmene som satt i bryggekomitèen for gjennomføre det årsmøtet 

oppfordret om.  

 

6. SAKER TIL ÅRSMØTE 

 

SAKSLISTENS PUNKT 3. 

Fastsettelse av kontingent og plassavgift. 
Styret forslår ingen øking av kontingent og plassavgift for 2018 

 

Gjesteplass 

Styret foreslår å øke gjesteplassavgiften fra kr. 50,- til kr. 100,- pr. døgn og ved bruk av strøm 

fra kr. 10,- til kr. 50,- pr. døgn.  

 

Forslag til vedtak 

Styrets innstilling til kontingent og plassavgift for 2018 vedtas 

Styrets innstilling til gjesteplass avgift og bruk av strøm vedtas gjeldende fra 2017 

 

7. SAKSLISTENS PUNKT 4  

 

Innkomne saker 

Der 4 saker til behandling 

 

4.1  BRUK AV STRØM I HAVNA 

          

      4.2 HAVNEREGLEMENTET  

 
   4.3 REDUSERT BÅTPLASS AVGIFT TIL STYRET OG HAVNEKOMITEEN 

 

  4.4  TILKOBLING TIL KOMMUNALT AVLØPSNETT.   

  

 

 

 

 

8.   AVTALE MELLOM GRIMESTAD VEL OG BÅTFORENING OG FRODE    

   CHRISTIANSEN   



GRIMESTAD VEL OG BÅTFORENING 
 

Referat fra styremøte 15/02 17 kl.18.30  side 3 
 

   Søndag 8. januar 2017 var Øivind S. Løvdal, Linn Eve Krogholm og Jorunn Frederiksen fra         

   GVB i møte med Frode Christiansen. Bakgrunn for møtet er forholdene rundt ytterste del   

   av søndre pir som er Frode Christiansens etter avtale fra 19. februar 1992. Eget 

   referat er skrevet.  Forslag til avtale for videre bruk av denne del av brygga ble skrevet 

   I 1992 ble avtalen inngått mellom Frode Christiansen og styret i Grimestad Vel og  

   Båtforening. Og kun referert i havnekomiteens årsmelding for 1991.  

 

 Egil Finnerud ser positivt på at avtalen fra 1992 termineres, men er sterkt kritisk til at det   

          inngås ny spesialavtale. Han mener at det er en  årsmøtesak 

          Veronica Johnsen vil ha protokollført at hun mener at saken skal opp som sak på årsmøtet. 

           

           Flertallet på 4 i styret mener at styret kan inngå avtale med Frode Christiansen. Ny avtale  

           signeres. 

 

 Protokolltilførsel fra Egil Finnerud 

          Det er med stor skuffelse jeg ser at 4 av seks i styret velger å inngå denne avtalen med 

          Frode. Jeg mener dere gjør en stor feil. Som jeg sa under siste styremøte, har styret ingen  

          fullmakt til å inngå en slik avtalesom tilsidesetter viktige prinsipper i våre vedtekter. Den  

          eneste instans som kan gjøre noe slikt, er Årsmøtet. Hvorfor har Frode slik hast med å få 

          dette avgjort før Årsmøtet og hvorfor truer han med å rive brygga dersom han ikke får det 

          som han vil? 

 

          Protokolltilførsel fra Veronica Johnsen 

          Hun mener at styret ikke har hjemmel til å inngå en slik avtale, og at det derfor   

         bør behandles av årsmøtet. Når det er så kort tid igjen som en snau mnd, da kan hun ikke   

         se behovet av å haste denne saken igjennom. Det er på bakgrunn av årsmøtet styret tar  

         beslutninger, og hun vil gjerne se at styret har støtte i årsmøtet for dette - uavhengig av   

         utgangen denne saken får. Hun ønsker derfor heller ikke å dele ansvar for beslutningen   

         resten av styret har tatt. 
 

           

 
 

Neste styremøte er onsdag 15. mars kl. 18.30 i vaktbua  

 
  

Møtet avsluttet kl. 21.15       Jorunn Frederiksen 
 

     

 
   

. 


