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Sted: VAKTBUA
TID: ONSDAG 27. februar 2019. KL. 18.30

 
Innkalte: Linn Eve Krogholm, Øivin Løvdal, Anne Merete Dahl, Jon Anders Nordahl, Hans Melandsø,

Dag Ingvaldsen og Jorunn Frederiksen

Meldt forfall: Rita Johansen
Ikke møtt:

 
Linn Eve Krogholm ønsket velkommen.  
 
 
1. REFERAT FRA STYREMØTE  24/01 – 2019 

                       Godkjent 
2. KORRESPONDANSE INN/UT

a) Brev fra foreldregruppa til 10-klassetrin 2019-2020 vedrørende søknad om 
    økonomisk støtte til studietur til Polen og Tyskland, med Aktive Fredsreiser.

b) e-post fra Grimestad Vel, datert 5.februar, vedrørende manglende brøyting i 
    Grimestadstranda og Ramsåsveien. 

c)  Korrespondanse med Siri Smith Meyer vedrørende merking av kyststi på 
    Grimestad er i gang. 

Vedtak: 
Punkt a) Styret vedtok å bevilge kr. 5.000,- til klassetur for 10-klasstrin 2019-2020.
Punkt b) og c)  tas til orientering             

               
3. ØKONOMISK OVERSIKT PR. 26-02-19

Pr. nå viser regnskapet inntekt på kr. 209.286 og driftsutgifter på kr. 49.203,38.
Finansposter (Lån) kr. 19.792,-. Resultat før skatt/overskudd kr. 140.290,62

4.     JUSTERING AV OPPSATT BUDSJETT FOR 2019
    Det oppsatte budsjettet for 2019 fra styremøtet 24. januar ble justert på følgende 
     poster: 4000 Drift havna fra           kr. 75.000,- til kr. 80.000,- 
                 4001 Komm.vannavgift fra  kr.   5.000,- til kr.   7.000,-
                  4003 Strømutgifter fra        kr.  45.000,- til kr. 50.000,-
                  4506 Øvrige utgifter fra        kr.    9.000,- til kr. 10.000,-
                  4508 Tilskudd veld.form fra  kr.   2.000,-  til kr. 5.000,-

5.    DEN GAMLE BENSINTANKEN/SEPTIKTANKEN.
     På styremøtet 24. januar ble det snakket styret om å foreslått å fylle den 
    gamle bensintanken/septiktanken siden en regner med at den er i ferd
    med å ruste opp. Styret foreslo at det avsettes kr. 60.000,- i budsjettet 2019
     til dette. 
     På dagens møte kom styret frem til at dette strykes på et nåværende tidspunkt.
     Det må undersøkes nærmere. Det foreslåtte beløp kr. 60.000,- overføres da til punkt 4.1 og
     4.2 i årsmøteforslagene                  

 
 
6. ÅRSMØTESAKER

Årsmøte sak 3 – Fastsettelse av plassavgift og vel avgift. 
                           Syret foreslår ingen øking fra 2020.

7. Årsmøtet sak 4 – Innkomne saker

          Sak 4.1    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,-
                                   



          Sak 4.2    Asfaltering ved landgangen til flytebrygga

        Utfyllende tekst og priser for disse to sakene vil bli satt opp i god tid før forslagene 
        legges ut på hjemmesiden innen 10. mars.

   
                 

 
EVENTUELT

 
Neste styremøte/konstituering i bua torsdag 04. april kl. 18.30 i vaktbua

 
Møtet avsluttet kl. 19.55                                               Jorunn Frederiksen


