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Sted: VAKTBUA
TID: ONSDAG 21. august 2019. KL. 18.30

Innkalte: Anders Krogholm, Øivin Løvdal, Nina Ribe, Jon Anders Nordahl, Dag Ingvaldsen og
Jorunn Frederiksen

Meldt forfall: Anne Merete Dahl og Hans Melandsø
Ikke møtt:

Anders Krogholm ønsket velkommen.

1. REFERAT FRA STYREMØTE 21/05 – 2019
Godkjent

2. KORRESPONDANSE INN/UT.
a) Brev fra Færder nasjonalpark, datert 24/06-2019, vedrørende «Besøkstrategi for

Færder nasjonalpark»

Brevet arkiveres

b) Brev fra Færder kommune, datert 24/06-2019, vedrørende «Kyststi Tjøme nordøst»
Vedlagt fulgte avtale om tilrettelegging og merking av turstier som kyststi.

Avtalen er signert av kasserer/sekretær 09/08-2019 og sendt pr. e-post til
postmottak@faerder.kommune .no

Brevet og signert avtale arkiveres

c) Brev fra Færder kommune, datert 04/07-2019, vedrørende «Oppstart av
kommuneplanens arealdel – Færder kommune»
Det inviteres åpen møte om planprogram og arealstrategi mandag 26/08 kl. 19.00.

Brevet sendes på e-post til styremedlemmene, det er opp til hver enket om de ønsker
å sjekke kommunens hjemmeside eller møte opp på møtet

d)  E-post fra Færder kommune, idrettsrådgiver-kulturetaten, datert 06/08-2019, til
lag og foreninger, vedrørende bistand fra ungdomsskole elev året 2019-2020?

Styret mener at dette opplegget ikke passer for GVB. Brevet arkiveres

3. ØKONOMISK OVERSIKT PR. 21-08-19
Pr. nå viser regnskapet inntekt på kr. 731.325,62 og driftsutgifter på kr. 350.593,62
Finansposter (Lån) kr. 77.907,-. Resultat før skatt/overskudd kr. 302.825,00. Ved bruk
av avsetning tilknytning kommunalt avløp kr. 63.660.,26 viser overskuddet kr.
366.485,26.

4. MØTEDATOER HØSTEN 2019 OG VÅREN 2020
Styre møte 21. november kl. 18.30 i vaktbua
Styremøte 12. desember kl. 18.00 i Ramsåsveien 4. Denne dagen serveres det julemiddag.
Styremøte våren 2019 og årsmøtedato bestemmes 12/12-19

5. BADEFLÅTENS TRAPP
Bolten til badeflåtens trapp ble knekt. Anders undersøker vedrørende reklamasjon.
Flåten tas på land utpå høsten.
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6. TRAPPA PÅ BADEBRYGG
Nederste trinn er bøyd og full av skjell/rur, dette medførte at en person skadet
tærne. Anders og Øivind ser på saken og utbedrer den.

EVENTUELT
a) Opplag av båter i havna

Båter som ønskes plassert i opplag på GVB’s område kan
etter 20. september sette båten på land etter avtale med leder av
Havnekomiteen.

b) Større søppelkontainer
I sommer var det ofte for liten plass i kontaineren for glass og
metall. Det medførte at sekker ble satt vedsiden av kontaineren.
Det undeersøkes med Vesar om de kan sette ut en større kontainer.

c) Data kapasitet.
Anders sjekker om det er mulig å få større lagringsplass på
overvåkingsdataen.

Neste styremøte i bua torsdag 21.11 kl. 18.30 i vaktbua

Møtet avsluttet kl. 20.05 Jorunn Frederiksen


