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Sted: VAKTBUA 

TID: TORSDAG 21. mai 2019. KL. 18.30 

 
Innkalte: Anders Krogholm, Øivin Løvdal, Anne Merete Dahl, Nina Ribe, Hans Melandsø og 

Jorunn Frederiksen 

 

Meldt forfall: Dag Ingvaldsen 

Ikke møtt: Jon Anders Nordahl 

 

 Anders Krogholm ønsket velkommen.  

 

1. REFERAT FRA STYREMØTE  11/04 – 2019  

                        Godkjent  

 
 

2. KORRESPONDANSE INN/UT. 

a) Kopi av brev fra Færder kommune, datert 09/05-19, til rørleggerfirma Thorsen og  

     Marcussen godkjent vedtak av vannmålere på gbnr 217/298 

 

Det er montert 2 stk vannmålere. Den ene måler vannforbruk for flytebrygga og pirene. 

For denne skal det ikke betales avløpsavgift, kun for vannforbruk.  Den andre måler er 

montert ved toalettet.   

 

 

b)  Brev fra DNB, datert 08/05-19, vedrørende innføring av EU-direktiver om betalings- 

      tjenester (også kalt PSD2)  

 

Brevet tas til orientering 

 

                  

3. ØKONOMISK OVERSIKT PR. 24-05-19 

Pr. nå viser regnskapet inntekt på kr. 696.805,- og driftsutgifter på kr. 177.763,05,- 

Finansposter (Lån) kr. 48.060,-. Resultat før skatt/overskudd kr. 470.981,95 

 

4. MEDLEMMER I HAVNEKOMITEEN 

Ola Narvesen ble i 2018 innvalgt til havnekomiteen for 2 år og var ikke på valg til 

havnekomiteen 2019. Den 8. mai 2019 trekker han seg fra vervet grunnet  

plager med astma. Styret velger derfor Daniel Glomsrud i Ola’s sted som medlem i 

havnekomiteen for 1 år.   

 

5. VEDLIKEHOLD AV KRANA 

Ny vaier og vaierføring måtte skiftes. Dette ble utført av Munck Cranes AS 

Årlig kontroll ble også gjennomført.  

 

6. HJEMMESIDEN.  

Siden 2006 har hjemmesiden grimestad.net blitt drevet av CC Stikbakke, men i 2018 

ble Talk Aktiv solgt til UnoEuro Webhosting.  Trine Agnalt Johansen overtok driften 

av hjemmesiden grimestad.net. Det ble bestemt at årene 2006 – 2016 ikke skulle 

overføres til den nye siden.  

Styret diskuterte hvor mange år som skal finnes på siden og kom frem til at det er 

ønskelig at de siste fem år skal finnes. Pr. nå er det 2017 og 2018 som finnes der,  

Når  vi begynner på 2022 kan 2017 fjernes.  
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7. DUGNADEN.  

Dugnaden pleier å være første lørdag med påfølgende onsdag i juni. Dette var også 

annonsert for dette året, men både leder av havnekomiteen og leder av styret ikke kan 

være tilstede ble det besluttet å flytte dugnaden til lørdag 15. juni og onsdag 19. juni. 

BADEFLÅTEN ble tidligere bestemt skal legges ut på dugnaden. Øivind, Anders og 

Daniel legger den ut før dugnaden.  

 

ST-HANS feiringen lørdag 22. juni.  

Dersom det er forsvarlig tennes bålet kl. 22.00.  

Som tidligere år tennes grillene kl. 18.00 og det er fritt for alle å ta med seg egen grillmat 

og benytte området.   

 

EVENTUELT 

                         a) Skilter som viser at området er videoovervåket. 

                              Øivind bestiller skilter hos Ja-skilter. 

 

                         b) Nytt tak på vaktbua 

                              Dette tas med som sak til årsmøtet 2020 

 

                         c) Varmeovner i utbygget ved vaktbua 

                              Flere av ovnene er ødelagte. Anders skifter disse ut før pinse.  

            

                         d)  Hjertestarteren. 

                               Anders registrerer hjertestarteren hos 113. Nøkkelboks med kode 

                               monteres. Tydelig instruksjon lages. Ved bruk låses den 

                               inn og batteriet må byttes.  

                    

       
Neste styremøte i bua tirsdag 22. 08 kl. 18.30 i vaktbua 

 

Møtet avsluttet kl. 20.10                                                Jorunn Frederiksen 


