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Sted: VAKTBUA/TILBYGG 

TID: TORSDAG 20. august 2020. KL. 18.30 

 
Innkalte: Øivind Løvdal, Anne Merete Dahl, Nina Ribe, Dag Ingvaldsen, og Jorunn Frederiksen 

 

Meldt forfall: Anders Krogholm og Hans Melandsø 

Ikke møtt: Truls Bastiansen 

 

 

 Nina Ribe ønsket velkommen.  
 

 

1. REFERAT FRA STYREMØTE  14/05 – 2020  

                        Godkjent 
 

2. KORRESPONDANSE INN/UT 

a) Brev til Færder kommune, datert 14/07-20, vedrørende varsel om tiltak  

     på eiendommen Grimestad Vel og Båtforening 217/298. Brevet er  

     undertegnet av Øivind Sejersted Løvdal.   

b)  Brev fra Færder kommune, datert17/07, vedrørende varsel om tiltak.  

      Svar på vårt brev av 14/07, her fremgår det at tiltaket er søknadspliktig.  
 

Vedtak:  Se punkt 7 i referatet 
                 

3. ØKONOMISK OVERSIKT PR. 20- 08 - 2020 

Pr. nå viser regnskapet inntekt på kr. 728.241,50 og driftsutgifter på kr. 179.841,40,- 

Finansposter (Lån) kr. 681151-. Resultat før skatt/overskudd kr. 469.055,10. 

                   Oversikten tas til orientering 
 

4. MØTEDATOER   HØSTEN 2020 

Styremøter: Torsdag 10.09.20 og torsdag 08.10.20 kl. 18.30 i vaktbua.  

                    Flere møter avtales på møtet 08.10.20 
   

Ekstra ordinært årsmøte: Siden årsmøtet 20. mars måtte avlyses grunnet «nedstenging» 

                                              av landet innkaller vi til årsmøte lørdag 19.09.20 kl. 11.00 

                                              Sted: Tilbygget til vaktbua på brygga. Innkalling skjer pr.  

                                              e-post til medlemmene. Siden det er restriksjoner på hvor  

                                              mange som kan være til stede er det ønskelig at det meldes 

                                              til styret hvem som kommer i god tid før møte dag, samt at  

                                              det oppfordres til at det møter en fra hver husstand. 
 

5. TILSÅING AV FOTBALLBANEN 

 På møtet 14. mai ble det bestemt at Vidar Berglund skulle få beskjed om å iverksette  

 arbeidet i løpet av august. Pr. 20.08.20 har Vidar fått beskjed om starte opp arbeidet. 

 I tilbudet fra 31.01.20 er det et punkt «Tilsåing er inkludert raking, gjødsling, såing og 

 tromlet. Denne posten kan trekkes ut for at den kan gjøres på dugnad.» 

 Styret bestemte å stille som dugnadsgjeng.   
 

6.  KLATRESTATIV TIL LILLE LEKEPLASS 

 Klatrestativet ble montert på dugnaden 6. juni. Utgiftene pr. nå er kr. 39.078,54. 

 Eiere av lekeplass utstyr skal sørge for at det er etablert et systemsom sikrer  tryggheten   

 ved utstyret og tilsyn. Vi bør utarbeide et kontrollskjema og skilte  

  lekeplassene med hvem som har ansvaret for plassen og hvem feil/mangler skal  

  rapporteres til. 

  I årsmøteforslaget og budsjettet er det forslag om å bruke av avsetning velsaker. 

  Ekstraordinært årsmøte bestemmer om kostnaden skal tas av Velfond.  
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7.   SPUNTING AV FORSTØTNING KANT I INDRE HAVN                              

  I mars hadde Øivind telefonkonferanse med kommunen om saken. 14. juli sendte  

  han brev til Færder kommune med tittel «Varsel om tiltak på eiendommen Grimestad Vel  

  og  Båtforening 217/298.» I brevet henviser han til en sak kommunen selv omtaler: 

  «Ser at kommunen ved virksomhetsleder for byggesak Anne-Marie Rustan Aas 

  presiserer t kommunen har praksis for å tillate at eksisterende tiltak i strandsonen 

  erstattes med et nytt tiltak i samme omfang og størrelse. Dette uavhengig av om det er    

  kommunen eller privatperson.» 

  Svar fra Færder kommune fra overingeniør Kjell Inge Sandvik, datert 17.07.20. sier at 

  tiltaket er søknadspliktig. Anders ringte Sandvik i kommunen 7. august, men han var på   

  ferie. I stedet snakket han med virksomhetsleder og forklarte situasjonen. Hun lovet å se     

  på saken og melde tilbake til oss i løpet av august. 
  

8. PLANLEGGING AV NY FLYTEBRYGGE 

Jarle Hirgum sendte forslag til løsning med plass til 38 båter. Anders, Øivind og Jarle  

informerer nærmeste nabo Borch-Nielsen før Jarle v/Ørsta marin AS søker kommunen 

 

9. REGNSKAP 2019 

Regnskapet er godkjent av to revisorer og det ligger på hjemmesiden. 

Overskudd kr. 300.942,40 avsettes til fond  

 

10. REGNSKAPSRAPPOERTER FRA 2000 TIL 2015 

Bilag i perioden er kastet, dog er ikke bilag av betydning kastet.  

For hvert år er, bilagsjournal, hovedbok og balanse bevart.  

Disse mappene legges ned i arkivskapet i vaktbua. 

  

11. REFERAT FRA ÅRSMØTE 2020          

Siden årsmøtet 2020 ikke kunne avholdes som planlagt og for at styret  

kunne arbeide videre, ble valgkomiteens innstilling til nytt styre 2020 

sendt på e-post til samtlige medlemmer. Det ble skrevet en rapport som ble sendt 

Brønnøysund registrene. Styret 2020 er nå registrert der. 

 

EVENTUELT 

                         a) Trapp til badeflåten: 

                              Ny trapp er kommet. Badeflåten tas opp nå i høst, renses og lagres på land 

                             Trappa monteres før utsetting våren 2021. 
 

                          b) Asfaltering i Grimestadstranda 

                               Anders har purret på kommunen for å få asfaltert veien, slik de  

                               lovet tidligere.  
 

                          c)  Blomstene på brygga 
                                Nina plantet i vår, hun skulle erstatte den ene krukka, men  

                                det ble ikke gjort. Blomstene er nå fjernet og vil bli erstattet våren 2021. 

 

Neste styremøte i vaktbua torsdag 10. september kl. 18.30.  

 

Møtet avsluttet kl. 19.30                                                Jorunn Frederiksen 


