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Sted: VAKTBUA 

TID: TORSDAG 11. april 2019. KL. 18.30 

 
Innkalte: Anders Krogholm, Øivin Løvdal, Anne Merete Dahl, Jon Anders Nordahl, Nina Ribe og 

Jorunn Frederiksen 

 

Meldt forfall: Hans Melandsø og  Dag Ingvaldsen 

Ikke møtt:  

 

 Anders Krogholm ønsket velkommen.  

 

1. KONSTITUERING AV STYRET 

a. Styret konstituerte seg ved at følgende ble valgt: 

b. Nestleder: Jon Anders Nordahl 

c. Sekretær:  Jorunn Frederiksen 
 

 

2. REFERAT FRA STYREMØTE  27/02 – 2019  

                        Godkjent  

 

3. KORRESPONDANSE INN/UT 

a) e-post fra Pulserende kystperle, datert 4/4, vedrørende ryddedag 2/5-2019 

b)  e-post fra Andreas Borch-Nielsen, datert25/3, vedrørende tilknytning til vann 

c)   e-post fra Oskar og Isak Lia Haaseth, datert 25/3, vedrørende gressklipping. 

 

Vedtak:  

Punkt a) og Punkt b) tas til orientering 

              

            Punkt c):  Da det ikke er kommet andre forespørsler om å klippe lekeplassene får 

                              Oskar og Isak Lia Haaseth ja på sin  forespørsel. I tillegg vask av toalettet. 

                               Klipp av store lekeplass kr. 250,-, den lille lekeplassen kr. 150,-. Leie av 

                               klipper + bensin kr, 100,- pr. gang. Vask av toalettet kr. 50,-.                        

                   
4. ØKONOMISK OVERSIKT PR. 31-03-19 

Pr. nå viser regnskapet inntekt på kr. 643.973,- og driftsutgifter på kr. 70.552,70,- 

Finansposter (Lån) kr. 29.698,-. Resultat før skatt/overskudd kr. 543.722,30 

 

5. BETALING TIL KRANKJØRER 

Fra tidligere ble det bestemt at ved bruk av krana for opptak/sjøsetting av båter skal det 

betales kr. 200,- til foreningen for dem som har gnr. 217 og kr. 300,- for andre. I tillegg 

skal krankjører ha godtgjort kr. 150,- for hvert løft. Siden det brukes stort sett kr. 200,- 

sedler blir det mye problemer med å få gitt tilbake differansen. I de tilfeller Vippsnummer 

115087 brukes skal det betales henholdsvis kr. 210 eller kr. 310.-   
 

vedtak:  

Krankjører skal ha godtgjort kr. 200,- for hvert løft. 

 

6. VEDLIKEHOLD AV KRANA 

Trommelen for wierføringen ble ødelagt og nytt er bestilt. Dette vil komme på ca. 

30.000,-.  

Det ble løselig snakket om å skifte hele motoren for krana, men dette vil komme på minst 

kr. 130.000,-. Det gjøres derfor ikke noe med dett på det nåværende tidspunkt. 

 

HMS i forbindelse med bruk av krana 

Det er klart at krankjører har ansvar for å ivareta sikkerheten ved bruk av krana. 
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7. GJENNOMGANG AV ÅRSMØTE PROTOKOLL 

 

4.1  Skader og hull i asfalt ved nordre pir.  

       Arbeidet med å gjennomføre årsmøtevedtaket vil bli gjennomført  

       rett over påske.  

 

4.2  Asfaltering v ed landgangen til flytebrygga 

       Asfalteringen er gjort, men det skal asfalteres noe mer.       .  
 

8.   DEN GAMLE BENSINTANKEN/SEPTIKTANKEN. 

  Det   blir ikke gjort noe med denne enda.  

 

9. MØTEDATOER   OG DUGNAD  

Styremøte torsdag 23.05 kl. 18.30 i vaktbua  NB! Dette er endret til tirsdag 21.05.              

Styremøte torsdag 22.08. kl. 18.30 i vaktbua, 

Møtedatoer videre i høst bestemmes på møtet i august.  

 

DUGNADEN 

Lørdag 01.06. kl. 10.00 til 16.00 

Onsdag 05.06 kl. 17.00 til ca kl. 20.00 

 

Øivind setter opp liste over hva som skal gjennomføres.  

Nina ordner med innkjøp av planter til brygga.  

Jorunn kjøper vaffelrører, flytende margarin, pølser, lomper, pølsebrød,sennep,  

ketchup, sprøløk, brus, lettøl, alkoholfritt øl (noen bokser pils), grillkull tennveske.  

Anne Merethe er med å steke vafler.  

 

Etter dugnaden 01.06 tennes grillene kl. 18.00. De som ønsker å delta på Velfesten 

tar med egen grillmat og drikke.  

 

ST-HANS tennes bålet kl. 22.00 

 

EVENTUELT 

      Når toalettet er ferdigstilt kommer det ny dør med kodelås.                    

 
Neste styremøte i bua tirsdag 21. 05 kl. 18.30 i vaktbua 

 

Møtet avsluttet kl. 19.50                                                Jorunn Frederiksen 


