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Sted: VAKTBUA/TILBYGG
TID: TORSDAG 14. mai 2020. KL. 18.30
Innkalte: Anders Krogholm, Øivind Løvdal, Anne Merete Dahl, Nina Ribe, og Jorunn Frederiksen

Meldt forfall: Hans Melandsø og Dag Ingvaldsen,
Ikke møtt: Truls Bastiansen
Årsmøtet 20. mars og Styremøtet 26. mars ble avlyst 12. mars grunnet koronapandemien. Det
er nå lettet på smittereglene og derfor kan styremøte gjennomføres.
Anders Krogholm ønsket velkommen.
1.

KONSTITUERING AV STYRET
Valgkomiteens innstilling til styre 2020 ble sendt på e-post til
samtlige medlemmer 12. april hvor det ble bedt om at de som er enig med
valgkomiteens innstilling gjør ingenting, mens de som har kommentarer
gir tilbakemelding inne tilbake melding innen 20. april. Det kom ingen kommentarer
innen fristen.
a. Styret konstituerte seg ved at følgende ble valgt:
b. Nestleder: Nina Ribe
c. Sekretær: Jorunn Frederiksen

2.

REFERAT FRA STYREMØTE 27/02 – 2020
Godkjent

3.

KORRESPONDANSE INN/UT
a) e-post 17. april fra Vestfold-Telemark Fylkeskommune vedrørende
tilbud om støtte til lokale trafikksikkerhetstiltak i nærmiljøet.
E-posten ble videresendt til det sittende styret og det kom et forslag
om å anlegge fartsdumper fra krysset Grimestadstranda – Ramsåsveien
ned til bryggeområdet. Begrunnelse er at det er smalt og mange barn leker
i området. Det er allerede fartsdumper i Grimestadstrand, den siste like før
innkjøringen til Grimestadstranda 24. Det er kommunal vei. Styret diskuterte
gjorde følgende:
Vedtak: Det holdes øye med hekkene langs veien og melder til kommunen dersom
de «eser» ut i veien.

4.

ØKONOMISK OVERSIKT PR. 12-05-20
Pr. nå viser regnskapet inntekt på kr. 677.869,- og driftsutgifter på kr. 113.566,48,Finansposter (Lån) kr. 41.943,-. Resultat før skatt/overskudd kr. 514.194,52
Oversikten tas til orientering

5.

MØTEDATOER OG DUGNAD
Styremøte Torsdag 20. august kl. 18.30 i vaktbua
Møtedatoer videre i høst bestemmes på møtet i august.
DUGNADEN
Lørdag 06.06. kl. 10.00 til 16.00
Onsdag 010.06 kl. 17.00 til ca kl. 20.00
Øivind lager oversikt over hvilke oppgaver som skal gjennomføres og handler inn
det som trengs til dette. Nina ordner med nytt volleyball nett og rydder i sanden under

GRIMESTAD VEL OG BÅTFORENING
Referat fra styremøte 14/05 2020 kl. 18.30
side 2
nettet. Hun kjøper også nye blomsterpotter til brygga da disse er i stykker:
Jorunn handler inn pølser, lomper, mineralvann etc. Anne Merethe er med på grilling og
steking av vafler.
Den vanlige velfesten lørdag kveld blir ikke arrangert via GVB. Heller ikke St-Hans med
bålbrenning: Dette grunnet restriksjoner i forbindelse med korona pandemien.
6.

TILSÅING AV FOTBALLBANEN
VVS Gravedrift v/Vidar Berglund har levert tilbud på arbeidet med en total pris på kr.
50.950,-.+ mv kr. 12.737.50 totalt kr. 63.687.,50:
Tilsåing av plen kr. 22.050,- kan trekkes ut, dersom dette
kan gjøres på dugnaden. Dersom dette gjøres vil det kost kr. 36.125,- ink. mva.
Nina innhenter anbud fra Strandmann v/ Geir Hagen for å ha noe å sammenligne med.
09.03.20 leverte Geir Hagen tilbud for samme arbeid som VVS Gravedrift til en
total pris (ink.mva) på kr. 110.125,-.
Vedtak: Vidar Berglund blir bedt om å foreta tilsåingen i løpet av august. Da får
ny plen tid til å «sette seg» og å komme fint til våren 2021

7.

KLATRESTATIV TIL LILLE LEKEPLASS
Frode Christiansen og CC Stikbakke innhentet tilbud og bestilte stativ. Jotunheim
klatrestativ kr. 33.800,- pluss fraktkr. 2.900,-. Totalt kr. 36.700,-.I tillegg vil det
komme utgifter i forbindelse med montering og liknende. Stativet er ankommet og betalt.
Frode Christiansen med hjelpere er i gang med montering og oppsett av klatrestativet.
Det vil også bli ny sand i sandkassen. Når det ikke er barn som leker der skal det
legges et nett over sandkassen slik at ikke katter kan gjør fra seg i sanden.

8.

SPUNTING AV FORSTØTNING KANT I INDRE HAVN
Anders Krogholm og Øivind Løvdal skulle ha forhåndskonferanse med Færder
kommune torsdag 12. mars (denne dagen da Norge ble stengt). Øivind hadde konferanse
pr. telefon denne dato. Referat fra telefonmøtet er mottatt, samt faktura kr. 3.265,-.
Det ble bestemt å engasjerer Ronny Widtfeldt til å gjøre arbeidet med søknadsprosessen
til Færder kommune.

9.

PLANLEGGING AV NY FLYTEBRYGGE
Foreløpig tilbud på ny flytebrygge er mottatt fra Vik Ørstad v/Jarle Hirgum.
Styret ber Jarle om å sette i gang søknadsprosessen til Færder kommune.
Saken tas opp på neste årsmøte 2021, eventuelt på et ekstraordinært årsmøte
høsten 2020.

10.

REGNSKAP 2019
Regnskapet er godkjent av to revisorer og det ligger på hjemmesiden.
Styret vedtok at overskuddet fra regnskapet 2019 kr. 300.942,40 overføres til
avsetning brygge saker.

11.

BUDSJETT 2020
Budsjettet ble satt opp på styremøtet 27.02. Dette viser forventet inntekt
kr. 709.500,-. Driftsutgifter kr. 574.450,-. Finansutgifter (lån) kr. 120.600,-.
Resultat før skatt k. 14.450. I budsjettet er satt opp kr. 65.000,- til tilsåing
av fotballbanen, kr. 60.000,- til klatrestativ på lille lekeplassen og kr. 200.000,spunting av indre havn. Det forslås bruk av vel fond med kr. 125.000,-.
Mindreforbruk/overskudd kr. 139.450,EVENTUELT
a) Signering av registreringsmelding til Brønnøysund registrene
b) Nina kontakter Vesar vedrørende restavfalls søppeldunken
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som blir overfylt og søppel flyter utover området. Ber om at denne
blir fjernet.
c) Siden det ble innført at ungdom skal ha tilsyn med toalettet ble
satsen satt til kr. 50,- pr. gang. Styret øker denne satsen til kr. 75,pr. gang fra nå av.
d) Anders har fortsatt kontakt med firmaet som leverte badeflåten,
Færder kommune vedrørende asfaltering i GrimestadstrandaNeste styremøte i bua Torsdag 20. august kl. 18.30.

Møtet avsluttet kl. 20.10

Jorunn Frederiksen

