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Sted: RAMSÅSVEIEN 4
TID: TORSDAG 12. desember 2019. KL. 18.00

Innkalte:, Anders Krogholm, Øivind Løvdahl, Anne Merethe Dahl, Nina Ribe, Dag Ingvaldsen og
Jorunn Frederiksen

Meldt forfall: Jon Anders Nordahl og Hans Melandsø,
Ikke møtt:

Anders ønsket velkommen.

1. REFERAT FRA STYREMØTE 21/11 – 2019
Godkjent

2. KORRESPONDANSE INN/UT.
a) Brev fra Vestfold fylkeskommune, Samferdselsseksjonen, datert 08/10-19, videresendt

fra Færder kommune, 02/12-19, vedrørende/Høring/offentlig ettersyn av planforslag:
Inter-kommunal kommuneplan for gang, sykkel og kollektiv.

Brevet tas til orientering og arkiveres

b) e-post til Scandic Havna, for å bestille møterom 20/3-2020
5. desember bekrefter Beate at møterom er reservert oss 20. mars 2020:
Vi skal ikke betale for møterom, men kr. 900,- for kaffe/te og vann på møterommet.
Ny bankettmeny er ventet i februar. Venter med å bestemme menyen til da.

3. ØKONOMISK OVERSIKT PR. 12-12-19
Pr. nå viser regnskapet inntekt på kr744.092,63 og driftsutgifter på kr. 389.317,86
Finansposter (Lån) kr.11935,-. Resultat før skatt/overskudd kr. 235.419,77. Ved bruk
av avsetning tilknytning kommunalt avløp kr. 63.660,26 viser overskuddet kr. 299.080,03.

4. MØTEDATOER FØR ÅRSMØTET 2020
Torsdag 23. januar kl. 18.30 hjemme hos Nina Østveien 436 B
Torsdag 27. februar kl. 18,30 hjemme hos Anders Østveien 436

5. INNKALLING TIL ÅRSMØTET
Første brev med innkalling til årsmøte sendes pr. post, sammen med faktura for båtplass
og velavgift, første dager av februar. Her blir det opplyst at saker som ønskes behandles
på årsmøtet må være styret i hende innen 16. februar.
Andre brev sendes pr. e-post, eventuelt pr. post sist i februar. Her nevnes de
konkrete saker som skal behandles. Sakspapirene legges ut på www.grimestad.net
ca 12 dager før årsmøtet.

6. PLANLEGGING AV SAKER TIL ÅRSMØTE 2020

a) Tilsåing av fotballbanen
Det undersøkes hva dette vil koste.

b) Klatrestativ til lille lekeplass
Frode Christiansen har innhentet pris på klatrestativ fra LR-Lekeplassutstyr AS.
Prisen inkl. frakt er kr. 36.700,-. I tillegg vil det tilkomme utgifter i forbindelse
med montering etc. Stativet vil bli bestilt på nyåret og bli lagret i sjøbua i påvente av
montering. Frode kommer til å gjøre arbeidet, sammen med andre, for å
lage fundament, montere etc. til våren. Finansiering av klatrestativet gjøres
ved bruk av vel fond.

c)  Spunting av forstøtningen i indre havn
Øivind undersøker med Vidar Berglund og Geir Eriksen for å få et estimat som

http://www.grimestad.net/
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kan presenteres til årsmøtet

d) Planlegging av ny flytebrygge
Øivind er i dialog med Jarle Hirgum

EVENTUELT

Etter møtet ble det servert pinnekjøtt med tilbehør, riskrem og kaffe.
.

Neste styremøte i bua torsdag 23.01 kl. 18.30 i Østveien 436 B

Jorunn Frederiksen


