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Sted: ØSTVEIEN 436 B
TID: ONSSDAG 22. januar 2020. KL. 18.30
Innkalte:, Anders Krogholm, Øivind Løvdahl, Anne Merethe Dahl, Nina Ribe, Hans Melandsø
Dag Ingvaldsen og Jorunn Frederiksen

Meldt forfall: Jon Anders Nordahl
Ikke møtt:
Anders ønsket velkommen.
1.

REFERAT FRA STYREMØTE 12/12 – 2019
Godkjent

2.

KORRESPONDANSE INN/UT.
a) E-post fra Færder kommune datert 10.01.20 vedrørende «Forslag til klima- og
energiplan for Færder kommune»
E-posten ble videresendt til styremedlemmene.
b) E-post korrespondanse mellom GVB leder Anders og Færder kommunes
avdeling for Vei & Friluft, datert 16.01 – 20-01 2020, vedrørende dårlig
asfalt i kommunal vei Grimestadstranda.
Punktene a) og b) ble tatt til orientering

3.

ØKONOMISK OVERSIKT PR. 31-12-19
Pr. 31.12.19 viser regnskapet inntekt på kr763.235,32. Driftsutgifter på kr. 403.570,87.
Driftsresultat kr. 359.664,45. Sum finansposter (avdrag, renter og omkostninger på lån)
kr. 119.355,-. I henhold til vedtatt budsjett er det ført bruk av tilknytning kommunalt
avløpsnett med kr. 63.660,26. Regnskapet viser da et mindreforbruk/overskudd på
kr. 303.969,71. Utestående fordringer relaterer seg strømforbruk utover kr. 500,- i 2019.
Langsiktig gjeld/lån kr. 446.598,-. Kortsiktig gjeld strømregning for desember 2019,
bårebukett og kommunalvannavgift.

4.

BÅTPLASSFORDELING FOR 2020
Før sesongen er det 00 ledige plasser. Det er innkommet 4 søknader, 1 fra gnr. 217 og
3 utenforstående. I tillegg er det 3 søknader om å bytte plass til flytebrygga, samt 3
som ønsker større plass i flytebrygga. Etter at ombyttinger og nye båter inn i anlegget
er det pr. dato 5 ledige plasser. Flere av disse egner seg kun for små joller.

5.

BUDSJETTFORSLAG 2020
Kasserer levert forslag til budsjett for 2020. Dette er satt opp på bakgrunn av
regnskap 2019. Styret korrigerte noen av postene. Utgifter til årsmøteforslagene
er forsøkt satt inn i budsjettet.

6.

ÅRSMØTESAKER
Årsmøte sak 3 – Fastsettelse av båtplassavgift og velavgift
Styret foreslår ingen øking av avgiftene fra 2021

7.

Årsmøte sak 4 – Innkomne saker
Sak 4.1 Tilsåing av fotballbanen
Nina undersøker med Vidar Berglund hva dette vil koste
Pr. nå er det avsatt kr. 15.000,- i budsjettet. Beløpet
endres på neste styremøte dersom det er nødvendig.
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Sak 4.2 Klatrestativ til lille lekeplass
Frode Christiansen har innhentet pris på klatrestativ.
Tilbudet på Jotunheim klatrestativ kr. 33.800,- pluss frakt
kr. 2.900,-. Totalt kr. 36.700,-. I tillegg vil det komme utgifter
i forbindelse med montering og liknende
Finansiering av klatrestativet gjøres ved bruk av vel fond.
Sak 4.3

Sak 4.4
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Spunting av forstøtningen i indre havn
Det er meningen å bruke «Brøtsø» blokker å sette ned i
bakkant/forkant av dagens spunting. Vidar Berglund leverer estimat
på arbeidet. Styret har satt av kr. 200.000,- budsjettet for 2020
Planlegging av ny flytebrygge
Styret vil ovenfor årsmøte melde at det er ønskelig å starte
arbeidet med å få ny betongflytebrygge i 2021-2022.
Øivind er i dialog med Jarle Hirgum i Ørsta Marin

EVENTUELT

Neste styremøte i bua torsdag 27.02 kl. 18.30 i Østveien 436 A hjemme hos Anders

Møtet avsluttet kl. 19.50

Jorunn Frederiksen

