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Sted: VAKTBUA 

TID: ONSDAG 24.januar 2018. KL. 18.30 

 
Innkalte: Linn Eve Krogholm, Rita Johansen, Veronica Johnsen, Øivin Løvdal, Anne Merete Dahl        

og Jorunn Frederiksen 

 

Meldt forfall: Egil Finnerud og Hans Melandsø 

Ikke møtt:  

 

 Linn Eve Krogholm ønsket velkommen.  

 

Saker til eventuelt: a)  

                               b) 

                                           c)  

  

1. REFERAT FRA STYREMØTE  06/12 – 2017   

                        Godkjent  

 

2. KORRESPONDANSE INN/UT 

a) e-post fra Oskar og Kristoffer Lia Haaseth, datert 11/12-17, vedrørende klipping av  

    fotballbanen og lekeplassen i 2018. 

b) e-post, datert 29/12-17, fra GVB til Munch-Cranes vedrørende årskontroll på krana og  

     Munck’s svar datert 09.01.2018l 

c) Brev datert 04/01-18 til valgkomiteen i GVB vedrørende valg 2018. 

d) Brev fra Færder kommune, datert 22/1-18 vedrørende oppnevning av representanter  

    Klimarådet i Færder kommune.  

e) E-post  fra Færder kommune datert 23/1-18, vedrørende  invitasjon til infomøte 26/2,  

    tema «Det skjer på øyene hele året» 

 
Punkt a) Linn Ever gir tilbakemelding til søkerne. Hun nevner også at de også må bruke 

                 vanlig gressklipper.  

Punkt b)  Øivind er fortsatt i dialog med Munch 

Punkt c)   Dette tas til orientering 

Punkt d)  Ingen i styret har anledning til å bli med i et Klimaråd. Tilsendte invitasjon  

                 sendes til de fastboende vi har e-post til. 

Punkt e)   Grimestad Vel og Båtforeninger driver ikke med aktiviteter som kan tas opp i 

                  dette forum.  

              
3. REGNSKAP  2017 

Pr. 31.12.17 viser regnskapet inntekt på kr. 737.857,75. Driftsresultat kr. 519.719,36 

Sum finansposter (avdrag-renter og omkostninger på lån) kr. 119.003,-. Dette gir 

overskudd på kr. 400.716,36. Utestående fordringer relaterer seg til strømforbruk utover 

kr. 500,- i 2017.  Langsiktig gjeld/lån er kr. kr. 839.912. Kortsiktig gjeld er strømregning 

for desember 2017 og fyrverkeri for og fakler til nyttårsmarkeringen.  

 

4. BÅTPLASSFORDELING FOR 2018 

For sesongen er det 10 ledige plasser.  Det er innkommet 7 søknader, 5 fra gnr. 17 og 

2 utenforstående. I tillegg er det 4 søknader om å bytte plass til flytebrygga og 5 andre 

som ønsker større plass i flytebrygga. Havnekomiteen har i møte 10.01.18 fordelt 

plassene, samt flyttet en del båter til plasser som passer bedre i forhold til båtenes 

størrelse.   Det er pr 10.01.2018 10 ledige plasser. 

Fordelingslisten godkjennes av styret. 
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5. BUDSJETTFORSLAG 2018                  

Kasserer leverte forslag til budsjett for 2018. Dette bygger på regnskap 2017. 

Vedtak fra årsmøtet 2017 vedrørende tilknytning til kommunalt avløp er tatt  

med. Det samme er også vedtak fra ekstraordinært årsmøte 13/10-17 vedrørende 

oppgradering av video overvåkingen.  

Styret gjennom gikk budsjett forslaget og gjorde noen endringer. Som å øke 

strømutgiftene, Oppgradering av volleyball banen, Forslag om å kjøpe inn en hjertestarter. 

Resultat fr skatt blir da minus kr. 134.650,-. Styret foreslår at dette dekkes inn ved bruk av 

mindre forbruk 2017.  

 

6. HJEMMESIDE – WEB HOTELL. 

Siden 2006 har Grimestad Vel og Båtforening hatt domene navn www.grimestad.net 

hjemmeside via Webhotell Talk Aktiv. Høste 2017 ble dette oppkjøpt av UnoEuro 

Webhosting. CC Stikbakke som har administrert dette ønsket at andre overtar dette nå.  

Styret har vært i kontakt med Espen Agnalt Johansen som har bistått i en overgang.  

På styremøtet fortalte Rita at Trine Agnalt Johansen godt kan tenke seg å ordne slik at 

Hjemme siden er oppe gå til først i mars. Rita og Jorunn har et møte med Trine.    

 

7.      ÅRSMØTE PÅ SCANDIC HOTEL HAVNA 

     Møterom er bestilt til fredag 16. mars kl. 17.00. Dette koster kr. 1.500,-. + kr. 640,- 

     for kaffe/vann på møterommet. Styret gjennom gikk menyforslaget og ønsker hovedrett fra  

     menyforslag 1 –lammecarré  og dessert fra menyforslag 4 Créme Brûle, Det bestilles også  

    en drikkeenhet på felles regning.  

     Tilbakemelding fra Beate 26/1 sier at vi får det vi har bestilt. Middagen blir kr. 345,- pr.  

      person.  

 

8. ÅRSMØTESAKER 

 

Årsmøte sak 3 – Fastsettelse av plassavgift og velavgift.  

                             Syret foreslår ingen øking fra 2019. 

 

Årsmøte sak 4.1  Kjøp av badeflåte.  

                             Veronica skriver forslag til tekst                  

 

 

EVENTUELT 

 a)  

  b)  

  c) 

 
Neste styremøte i bua 14. februar kl. 18.30 i vaktbua 

 

Møtet avsluttet kl. 20.30                                                Jorunn Frederiksen 


