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Sted: VAKTBUA/TILBYGG
TID: ONSDAG 09. september2020. KL. 18.30
Innkalte: Anders Krogholm, Øivind Løvdal, Anne Merete Dahl, Nina Ribe, og Jorunn Frederiksen

Meldt forfall: Hans Melandsø, Dag Ingvaldsen og Truls Bastiansen
Ikke møtt:

Anders ønsket velkommen.
1.

REFERAT FRA STYREMØTE 20/08 – 2020
Godkjent

2.

KORRESPONDANSE INN/UT
Det har i perioden ikke vært noen korrespondanse

3.

NY FLYTEBRYGGE
Øivind orienterte om møtet med Vik Ørsta arbeidet med å fjerne Søndre pir.
Alt av lysstolper, vannposter og fortøyningsstolper må demonteres. Mesteparten
av dette kan gjenbrukes. Når arbeidet starer må alle båter være fjernet.

4.

SPUNTING I INDRE HAVN.
Anders har vært i kontakt med Færder kommune vedrørende brev hor det påpekes at
arbeide er søknadspliktig. Han ble lovet at kommunen skulle se på dette og gi
tilbakemelding innen utgangen av august. Pr. 08.09 var det ikke mottatt noe brev. Anders
kontaktet dem igjen 09.09 og ble lovet at svar med begrunnelse skulle komme
umiddelbart. Svaret kom kl. 09.18 10.09.20, uten begrunnelse.

5.

FORSIKRING
Sparebank 1 tilbyr oss forsikring. Dette ser vi på når vi får tilbudet.

6.

EKSTRA ORDINÆRT ÅRSMØTE
Sakene som skal opp på møtet lørdag 19.09 er de samme som skulle ha blitt tatt
opp 20. mars.
Valg av ordstyrer og referent, minnes de som har gått bort siden årsmøtet 2019
Årsmeldingene: Anders og Øivind forteller kort hva som harr blitt gjort i 2019.
Regnskap 2019: Papirene har vært tilgjengelig på www.grimestad.net siden først i
mars 2020. Her må det foretas vedtak.
Kontingent og plassavgift: Styret fremmer ingen økning i avgiftene.
Innkome saker:
a) Tilsåing av skøytebanen/fotballbanen
Arbeidet er ferdig. Siden flere ble med på «dugnad» for å rake, så og tromle
ble prisen kr. 38.000,- ink. moms. Fiansieres ved bruk av velfond
b) Klatrestativ til lille lekeplass:
Stativet ble montert på dugnaden først i juni. Pris kr. 39.879,54
Fiansieres ved bruk av velfond:
c) Spunting av Indre havn:
Det virker som at vi må kjøre full søknadsrunde:
d) Planlegging av ny flytebrygge .
Neste styremøte hjemme hos Nina, Østveien 436 B torsdag 08. oktober kl. 18.30.

Møtet avsluttet kl. 19.40

Jorunn Frederiksen

