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Sted: VAKTBUA 

TID: ONSDAG 21. juni 2017. KL. 18.30 

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

Merete Dahl og Jorunn Frederiksen 

                    

Meldt forfall: Hans Melandsø 

 

 Linn Eve Krogholm ønsket velkommen.  

Saker til eventuelt:  a) Påfyll av grus til stien inn mot «Slynga» og stien ved   

                                     Løkkeveien. 

                                  Ny sak  nr. 14 - Videoovervåking 

  
1. REFERAT FRA STYREMØTE  10/05 – 2017    

                 Referatet ble godkjent 

                            

2. KORRESPONDANSE INN/UT 

I perioden har det ikke vært annen post enn det som har vørt vedrørende saker som er til 

behandling 

 

3. AVTALE MED EIERNE AV GRIMESTADSTRANDA 32 B 

På møtet 10 mai ble utkast til avtale godkjent, denne er enda ikke undertegnet. I ettertid er 

det blitt tenk på at det må fremkomme at det ikke kan påberopes grunnlag for hevd på 

parsellen. Styret diskuterte og ble enig om å få advokat Gunnar Cramer til å formulere 

avtalens punkt 4 slik at det ikke skal være grunnlag for misforståelse.  

 

4. FELLING AV FURUTRE I GRENSA MELLOM GVB OG SOLLI/SIVERTSEN  

Furutreet heller inn mot huset til Solli/Sivetsen og rotfestet så dårlig. Styret ser 

nødvendigheten av dette tas ned og gir tillatelse dette mot at ved og avfall fjernes av 

eierne av Grimestadstranda 32 B.   

 

5. NY TELTVEGG 

Etter ni år var sømmer og festeanordning på teltveggen så dårlig. Tor Westrheim i Kama 

som i sin tid laget veggen tok den inn og har reparert den. Den vil bli levert 22/6 

 

6. NYTT KAJAKK STATIV. 

Søking til å leie plass i kajakkstativene er økende. Våren 2017 har vi leid ut 2 plasser vi 

ikke har.  Frode Christiansen ble kontaktet og han undersøkte med Havnøy om det var 

mulig å få kjøpe ett til. Havnøy har nå levert stativet og det er nå 18 plasser. 

 

7. FISKING FRA FLYTEBRYGGA 

I den senere tid har det vært stor aktivitet med stangfiske fra flytebrygga.  Det fiskes fra 

utriggerne og enkelte ganger har det vært mellom 10 – 15 stk. på brygga samtidig. Det er 

undersøkt med andre båtforeninger som sier at det ikke er lov med fisking fra anleggene. Et 

moment er også at det er mye moringstauer og det er uheldig dersom det settes fast mye 

sluker lignende i tauene. Styret bestemte at det ikke skal være lov med fiksing fra 

flytebrygga. Skilt blir laget og settes opp umiddelbart. Fisking fra service brygga blir tillatt.  

 

8. VIPS BETALING VED BRUK AV KRANA OG GJESTEPLASS  

Det opprettes vips konto i DNB slik at betaling for gjestedøgn og bruk av strøm, bruk av 

krana.  
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9. BETALING FOR BRUK AV SLIPP UTENFORSTÅENDE 

Det er mange som ikke hører til på Grimestad som benytter seg av utkjørsrampen.  

Styret diskuterte muligheten for å kreve avgift, spesielt fra dem som ikke hører til her.  

Det ble enighet om at  det settes opp skilt ved utkjørsrampen med opplysning om at de som 

ikke hører til Grimestad betaler kr. 150,-.  

 

10. IKKE BETALT FAKTURA FOR BÅTPLASS 

Havnereglemnetet § s «Bryggeavgiften betales forskuddsvis og innen 1. mars. Det gjøres 

uttrykkelig oppmerksom på at båtplasser som ikke betales til denne tid, blir uten nærmere 

varsel inndratt av styret.» Tidligere år har det har det vært venteliste på båtplasser. Fakturene 

for båtplasser ble sendt ut først i februar med forfall 1. mars. Det ble purret 25. mars og da 

kom det flere beskjeder om at båtplass ikke skal benyttes. Det var flere som ikke svarte i det 

heletatt og disse fikk ny purring etter.  

Styret diskuterte rundt problematikken og ble enig om at alle som får faktura på båtplass skal 

betale for plassen selv om at de sier opp i etter tid. Forslag om å sende e-post månedsskiftet 

november/desember med opplysning om at dersom de ikke skal ha båtplass i 2018 må dette 

meldes innen utgangen av desember.  

Styret ser også på annen formulering for §2 og fremmer dette for årsmøtet/ekstra ordinært 

årsmøte.  

 

11. 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. 

 

12. ØKONOMISK OVERSIKT HITTIL I ÅR 

Pr.  20/6-2017 viser regnskapet driftsinntekt på kr. 667.791,64 og driftsutgifter på kr. 

122.197,67 og finansutgifter på kr. 59.767. Dette gir et overskudd på kr. 485.826,97 

Opplysningene ble tatt til orientering 

 

13. TILKNYTNING TIL KOMMUNALT AVLØPSNETT.  

Rita Johnsen sendte forespørsel til alle gravefirmaene på Tjøme og rørlegger firma Thorsen 

og Marcussen på Torød. Sistnevnte er det eneste firma som har vært på befaring og gitt 

anbud. Forklaringen på liten respons kan være at det er mye arbeid og at fristen var litt kort. 

Det tas ny kontakt med Tjømefirmaene med opplysning om at det ikke blir graving før i 

2018. Anbudene tas med til ekstraordinært årsmøte i høst.  

 

 

14. VIDEOVERVÅKING 

I den senere tid har det vært gjort noe hærverk i havna, samt at det i tiden natt til mandag 19. 

juni og kveldstid tirsdag 20. juni er gjort forsøk på å stjele en av de største båtene på 

flytebrygga, vil vaktselskapet bli kontaktet hvor vi ber om en befaring for å se om det er 

mulig å få forbedret overvåkingen. Muligens med flere kamera.  Opptakene fra dagens 

kameraer er ikke det beste.  

 

 

Eventuelt 

a) Vannscooter for skriften 

      Grimestadbukta ligger innenfor Nasjonalparken og det er forslag om total forbud  

       innenfor denne sonen.  

b)  Grus til å reparere stien inn mot «Slynga» 

      Det siste kraftige regnværet vasket bort en del av stien som ble anlagt 2015. Stien i  

      Løkkeveien ble også skadet. Frode Christiansen bestiller grus og legger ut i stien mot 

     «Slynga». For å reparer stien i Løkkeveien brukes det noen trillebår lass og gjøres som 

      liten dugnad.  

c)  Fotball banen. 

      Banen ble i sin tid gruslagt fordi det var lettere å anlegge skøyteis. I den senere tid 
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      har det vært liten mulighet til å få skøyteis.  Banen gror igjen og det kom forslag om  

      at det kjøres på matjord og sås til. Det vil da bli lettere å slå gress på området.  
              d) Stolpen til volleyballbanen 

       I forbindelse med graving av fiberledning til Rita og Egil ble stolpen tatt ned. Noterer 

       at reparasjon tas med til dugnaden 2018. 

  e)   Trygghetsvandring. 

         Lisbeth Olsen fra Tjøme kommune og en fra Risikorydding.no var på befaring  

         mandag 19. juni. Linn Eve og Jorunn fra Velforeningen var med på befaringen langs  

         Grimestadstranda ned til badeplassen. Det var mye positivt å se, men det ble påpekt at  

         skilt bør opp på badestranda. Dette er det Tjøme kommune som har ansvar for.  
 

Neste styremøte i bua 23. august kl. 18.30 

 

 

Møtet avsluttet kl. 20.30 

 

          Jorunn Frederiksen 


