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Sted: VAKTBUA 

TID: TORSDAG 24.januar 2019. KL. 18.30 

 
Innkalte: Linn Eve Krogholm, Øivin Løvdal, Anne Merete Dahl, Hans Melandsø, Dag Ingvaldsen 

og Jorunn Frederiksen 

 

Meldt forfall: Jon Anders Nordahl og, Rita Johansen 

Ikke møtt:  

 

 Linn Eve Krogholm ønsket velkommen.  

 

 

1. REFERAT FRA STYREMØTE  05/12 – 2018  

                        Godkjent  

 

2. KORRESPONDANSE INN/UT 

a) e-post til Færder kommune, datert 06.12.2018, med opplysning at 

    vannmåler vil bli installert når tilkoblingen ferdigstilt. 

  

b) I brev datert, 10.01.2019, fra Færder kommune, ber de om innspill og kvalitetssikring  

     vedrørende kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder. 

 

     Linn Eve sjekker om dette er noe for vår forening.  

 

c)  e-post fra Færder kommune, datert 18.01.19, vedrørende invitasjon til 

      frivillighetsmøte 05.02.19.  

       

      Dette tas til orientering. 

              
3. REGNSKAP  2018 

Pr. 31.12.18 viser regnskapet inntekt på kr. 733.347,30. Driftskostnader på kr. 744.196,40 

Driftsresultat minus kr. 10.759,10     

Sum finansposter (avdrag-renter og omkostninger på lån) kr. 118.079,-. Dette giret 

merforbruk på kr. 128.838.10. I henhold til årsmøtevedtak er det ført bruk av avsetning 

velsaker, kr. 19.027,80 og bruk av avsetning tilknytning kommunalt avløpsnett med kr. 

228.863. Regnskapet viser da et mindreforbruk/overskudd på kr. 119.052,70 

 Utestående fordringer relaterer seg til strømforbruk utover kr. 500,- i 2018.  Langsiktig 

gjeld/lån er kr. kr. 545.423,-. Kortsiktig gjeld er strømregning for desember 2018 og 

fyrverkeri for og fakler til nyttårsmarkeringen.  

 

4. BÅTPLASSFORDELING FOR 2019 

Før sesongen er det 12 ledige plasser.  Det er innkommet 4 søknader, Ingen fra gnr. 

217. I tillegg er det 3 søknader om å bytte plass til flytebrygga. Etter at ombyttinger og 

nye båter inn i anlegget er det pr. dato er det 7 ledige plasser. 6 av disse egner seg kun 

for små joller. 
 

5. BUDSJETTFORSLAG 2019                  

Kasserer leverte forslag til budsjett for 2019. Dette bygger på regnskap 2018..  

Styret gjennom gikk budsjett forslaget og gjorde noen endringer.  

Kostnader vedrørende årsmøteforslag er tatt med i budsjettforslaget.   

 

 

 

. 
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6.      ÅRSMØTE PÅ SCANDIC HOTEL HAVNA 

     Møterom er bestilt til fredag 22. mars kl. 17.00. Dette koster kr. 1.500,-. + kr. 640,- 

     for kaffe/vann på møterommet. Styret gjennom gikk menyforslaget på møtet 05.12.18  

     og ønsker hovedrett fra  

     Styret gikk gjennom menyforslagene 3, hovedrett: Rosastekt mørbrad av hjort med 

     sellerikrem, confit av poteter, åkersopp og portvin saus. Dessert: Pistasjfinancier med  

     lys sjokolademousse 

       

 

7. ÅRSMØTESAKER 

 

Årsmøte sak 3 – Fastsettelse av plassavgift og velavgift.  

                             Syret foreslår ingen øking fra 2019. 

 

8. Årsmøtet sak 4 – Innkomne saker 

 

            Sak 4.1     Ferdig stilling av tilkobling til kommunalt avløp 

 

                             Styret foreslår å bruke resten av det avsatt beløp til formålet  

 

           Sak 4.2      Styret vil ovenfor Årsmøtet foreslå at det må støpes på brygga  

                             ved nordre pir. I løpet av årene er det blitt stor slitasje og det vaskes grus 

                             bort ved høyvann. Styret har i budsjettet foreslått å bruke ca. kr. 80.000,- 

                             Øivind skriver årsmøteforslaget.  

         

            Sak 4.3    Den gamle bensintanken/septiktanken er i ferd med å ruste opp.  

                            Styret foreslår at det brukes kr. 60.000,- til dette.  

                            Øivind skriver årsmøteforslaget. 

 

             Sak 4.4    Asfaltering ved landgangen til flytebrygga.   

 

 

              Endelig årsmøteforslag med priser vil ble satt opp på møtet 27. februar 

      

 

EVENTUELT 

  

 
Neste styremøte i bua 27. februar kl. 18.30 i vaktbua 

 

Møtet avsluttet kl. 20.05                                                Jorunn Frederiksen 


