
GRIMESTAD VEL OG BÅTFORENING 
 

Referat fra  styremøte  19/04 17  kl. 18.30  side 1 
 

Sted: VAKTBUA 

TID: ONSDAG 19. april 2017. KL. 18.30 

 
Innkalte:    Linn Eve Krogholm,  Rita Johnsen, Veronica Johnsen, Øivind Løvdal, Anne Merete 

Dahl og  Jorunn Frederiksen 
 

Meldt forfall: Egil Finnerud og Hans Melandsø 

 

Linn Eve Krogholm, ønsket velkommen og spurte om det var kommentar til innkallingen, 

ingen kommentarer.  

 

Saker til eventuelt: Det vil komme henvendelse fra rektor ved Ungdomsskole vedrørende 

plasser til øvingsjoller for ungdomsskole elevene.  
 

1. KONSTITUERING AV STYRET 

 Styret konstituerte seg ved at følgende ble valgt: 

 Nestleder: Rita Johnsen  

 Sekretær:  Jorunn Frederiksen 
 

2. REFERAT FRA STYREMØTE  15/03 – 2017                              

b) Brev til Tjøme kommune fra Grimestad Vel og Båtforening, datert 28/2-17, 

     vedrørende mudring på Storvollens eiendom.  

     Styret setter spørsmålstegn ved at Tjøme kommune sender saken til Fylkesmannen 

     med positiv innstilling til å iverksette mudring med egen maskin.  

     Styret har også fått innspill vedrørende mulig oljesøl da maskinen er gammel.  

     Linn Eve oversender vårt brev i saken med Miras innspill til Fylkesmannen.  
             Referatet ble godkjent 

 

3. KORRESPONDANSE INN/UT 

a)  E-post fra Klima- og miljødepartementet datert 20/3 – bekreftelse  

     på mottatt henvendelse vedrørende opphør av vannscooter forskriften  

 

Punkt a) tas til orientering.  
 

4. MØTEDATOER 

Styremøter onsdagene 10/5 – 21/6 og 23/8 i Vaktbua kl. 18.30. 

 

5. NY DØR – NY TELTVEGG 

Dagens teltvegg ble kjøpt for kr. 9.936 i 2009. Den er nå i en slik forfatning at  

den ikke kan repareres mer.  Styret ble enig om at det lages ny teltvegg, men da i  

kalesjestoff. Linn Eve undersøker med flere seil- og kalesjemakere for å få pristilbud.   

  

6. SØKNAD FRA TJØME SKATEKLUBB 

E-post datert, 19/3 med søknad om økonomisk støtte til Tjøme Skategalla 1. juli 2017. 

Styret diskuterte saken og besluttet å bevilge kr. 2.000,- til formålet.  

 

FASTSETTELSE AV DUGNADEN 

Årets dugnad blir lørdag 27/5 kl. 10.00 til kl. 16.00 og onsdag 31/5 kl. 17.00 og utover. 

Arbeids liste settes opp på neste styremøte. 

Innkjøp av pølser, drikke etc bestemmes på neste styremøte 

Etter dugnaden lørdag starter Velfesten, i henhold til tradisjon kl. 18.00. 

Ansvar for å tenne grillene til Velfesten bestemmes på neste styremøte.  
Fortsettelse av dugnaden onsdag 31. mai fra kl. 17.00  og utover – Grill ansvarlig bestemmes 

på neste styremøte. 
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7. ST-HANS FEIRING 

             ST- Hans feiringen skjer fredag 23 juni – Ansvarlig person bestemmes senere.  

             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.  

 

8. ØKONOMISK OVERSIKT HITTIL I ÅR 

Pr.  18/4-2017 viser regnskapet driftsinntekt på kr. 595.597,64 og driftsutgifter på kr. 

62.250,63 og finansutgifter på kr. 39.914. Dette gir et overskudd på kr. 493.433,01 

Opplysningene ble tatt til orientering 

. 

 

9. GJENNOMGANG AV ÅRSMØTEREFERATET 

Tilknytning til kommunalt avløpsnett.  

Det ble bestemt at havnekomiteen peiler væskeinnholdet i septiktanken. Toalettet har ikke 

vært i bruk siden 10. september 2016.  Dersom det viser seg at det er mye væske i tanken, må 

dette være sjøvann. Styret bestemte likevel at toalettet åpnes og at vi tar utgiften ved flere 

tømminger inntil vi er i havn med tilkobling til kommunalt avløp.  

Anbud fra gravere: Rita henter inn anbud fra 3 gravefirmaer.  

Avtale med eierne av Grimestadstranda: Jorunn setter opp forslag til avtale.  

Tilkoblingsavgift:  Jorunn undersøker hos kommunen.  

Når anbud med mer nøyaktige priser foreligger innkalles det til medlemsmøte. 

 

Årsmøte saker fra 2016:  Asfaltering og opparbeidelse av søppelhåndteringsplassen  

                                           ble ikke gjennomført i 2016 da det var mye arbeid rundt den nye 

                                            flytebrygga.  

                                            Det er mulig at disse prosjektene vil bli utsatt ytterligere, grunnet  

                                            arbeid med toalettprosjektet.  

 

Eventuelt 

                  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 fordeles når søknad fra rektor er mottatt.  

 
 

Neste styremøte i bua 10. mai kl. 18.30 

 

 

Møtet avsluttet kl. 20.20 

 

 

          Jorunn Frederiksen 

 

 

 

 


