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Sted: ØSTVEIEN 436 A 

TID: ONSSDAG 27. februar 2020. KL. 18.30 
 

Innkalte:  Anders Krogholm, Øivind Løvdahl, Jon Anders Nordahl,  Nina Ribe og Jorunn 

Frederiksen 
 

Meldt forfall: Hans Melandsø, Dag Ingvaldsen og Anne Merethe Dahl 

Ikke møtt:  
 

 Anders ønsket velkommen.  
 

1. REFERAT FRA STYREMØTE  22/01 – 2020  
 

                          Godkjent     
                                           

2. KORRESPONDANSE INN/UT. 

a) E-post datert, 15. februar, fra foreldregruppa for 10. klasse 2020/2021 

     vedlagt søknad om økonomisk støtte til studietur med Aktiv Fredsreiser. 
 

b)  2 e-poster fra Petter Hummel i GSGroup, datert 17/2 og 18/2, vedrørende 

      tyveri av båtmotorer.  
 

c)  E-post fra Tom Engelsborg i Engelsborgmedia, datert 17/2, vedrørende boka 

     «Båtførerprøven» 

 

d) E-post fra Lasse Syversen, datert 21/2 hvor han gir Anders Krogholm fullmakt  

     fullmakt til å stemme for ham på årsmøtet: 

 

Vedtak:  

             a)  Styret vedtok å bevilge kr. 5.000,- til formålet      

              b) og c) Henvendelsen tas til orientering 

              d)  Noteer at ledeer Anders får Lasse Syversen får fullmakt med 2 stemmer på  

                    årsmøtet. 
         

3. ØKONOMISK OVERSIKT PR. 25-02-20 

Pr. 25.02.20 viser regnskapet inntekt på kr 165.572,00. Driftsutgifter på kr. 44.534,18. 

Driftsresultat kr. 121.037,820. Sum finansposter (avdrag, renter og omkostninger på lån) 

kr. 20.068,-. Regnskapet viser et mindre forbruk/overskudd på kr. 100.960,82. Langsiktig 

gjeld/lån kr. 429.960,-.  
 

4. MØTEDATOER ETTER ÅRSMØTE   

Konstutuerende styremøte etter årsmøtet berammes til torsdag 26. mars kl. 18.30 

hjemme hos Anders. Andre styremøter og dugnad bestemmes på dette møtet.  
 

5. MIDDAG PÅ ÅRSMØTET 

Har mottatt bankettmenyen fra Beate Marthinsen ved Havna   

Styret bestemte å bestille hovedrett ogt dessert fra meny 3.  

Hovedrett:  Ovnsbakt lammecarré og lammepølse med hvit bønnepuré 

tilsmakt med trøffel og bakt hvitløk. Brokkoline, potetterte toppet med bete,  

syltet løk og stangselleri. Hvitløksjy. 

Dessert: Karamellisert melkesjokoladepudding med vaniljekrem og vaniljepuma. 

Saltkaramellflan og grapefruktsalat. 

Det serveres en drikkeenhet. Ønskes det mer å drikke betaler en for dette selv.  
 

6. ÅRSMØTESAKER  

Årsmøte sak 3 – Fastsettelse av båtplassavgift og velavgift 

Styret foreslår ingen øking av avgiftene fra 2021 
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7.   Årsmøte sak 4 – Innkomne saker 

    

              Sak 4.1    Tilsåing av fotballbanen 

                               VV 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 koste 

                                kr. 36.125,- ink. mva.  Nina innhenter anbud fra Strandmann  

                                v/ Geir Hagen for å ha noe å sammenligne med.  

              Forslag til vedtak: Styret foreslår å bruke 65.000, av velfondet til formålet.  

                              

              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. 

                                

              Forslag til vedtak: Finansiering av klatrestativet gjøres ved bruk av vel fond. 

                                              kr. 60.000,- 
 

              Sak 4.3     Spunting av forstøtningen i indre havn 

                                Det er meningen å bruke «Brøtsø» blokker å sette ned i 

                                bakkant/forkant av dagens spunting. Vidar Berglund har levert 

                                anbud på arbeidet med kr. 147.000,- eks. mv, kr-183.750,- ink 

                                mva.  Styret har satt av kr. 200.000,- budsjettet for 2020. 
 

               Sak 4.4     Planlegging av ny flytebrygge 

                                Styret vil ovenfor årsmøte melde at det er ønskelig å starte  

                                arbeidet med å få ny betongflytebrygge i 2021-2022.  

                                Jarle Hirgum i Vik Ørsta har levert anbud på ny betongflytebrygge 

                                som erstatter for søndre pir. Anbudet er på kr. 1.700.000, eks mva. 

                                eller 2.100.000,- ink. mva. Dette vil gi ca 40 båtplasser. 

                                Øivind skal i møte med Færder kommune for å få klarhet i hvordan  

                                fram både for sak 4.3 og 4.4. Meningen er å legge ut ny brygge er 

                                tidligst høst 2022:  
        

EVENTUELT: 

                     a)  Fender Marine forsikring 

                          Jon Anders har lest gjennom forsikringsvilkårene og finner at foreningen 

                           er godt forsikret når det gjelder bryggeanlegget, sjøbod og vaktbod; 

                           Kran, naturskadepremie og ansvarsforsikring marina:  

                            Foreningen har ingen forsikring dersom det skjer ulykke i havna. Jon 

                            Anders har tegnet ulykkesforsikring fra dd. Det er registrert 151  

                            medlemmer, forsikringssum pr skade er kr. 500 000 (maks 6 000 000). 

                            Forsikringssummen vi skal betale er kr. 3.265,- 

                           

                    b) Velfest og St. Hans feiring.  

                            I de siste årene har det vært lite oppmøte på velfest etter dugnaden og 

                            St. Hans feiringen. Det er kommet forslag om å arranger båtkortesje på  

                            St. Hansaften og å arrangere konkuranse for de minste barna. Det  

                            undersøkes  om noen barneforeldre kan stå for arrangementet.  

                          

       

Neste styremøte i bua torsdag 26.03 kl. 18.30 hjemme hos Anders. 

 

 

            Møtet avsluttet kl. 20.15                                                    Jorunn Frederiksen 


