Styremøte 05/2019
Mandag 12. august kl. 18:00 i Klubbhuset
Desse deltok: Terje Edvardsen, Arne Hjertenes, Jan Petter Venøy, Ole Bosnes, Inge Bakke

Saker:
1. Arbeidsfordeling i styret
Ole fortsetter å organisere utleige av plasser og forholder seg til venteliser og vedtekter. Hele styret
skal holdes informert om alle endringer via epost eller sms og nettsiden.

2. Dugnad i august
Terje leder dugnaden 22. og 24. august.

3. Rekneskap
Kasserer orienterte om den økonomiske situasjonen. Likviditeten er god fram til desember. Da kan vi
komme ca. 15.000 kroner i minus dersom vi ikke klarer å få tilsvarende inntekter fram til da.

4. Nøklar til hamna
Fem nye hamnenøkler bestilt, produsert og kan avhentes på posten.

5. Plassbytte
Karstein Ødegård, B11, har kjøpt ny og større båt og har behov for plass med større bredde. Det er
vanskelig å få til der han nå ligger. Han har gjort avtale om innbyrdes bytte med Selje Røde Kors, A28.
Denne plassen kan utvides, siden det er plass utenfor naboplassen, A30, eid av Erling Årvik. Styret
godkjenner byttet, men utriggerene på de respektive plassene kan ikke flyttes med.

6. Endring i styret
Dagfinn Grøttå har bedt om å gå ut av styret på grunn av helsemessige forhold. Vararepresentant Jan
Petter Venøy kommer inn som fast medlem med de samme funksjonene, drift og utleie av
klubbhuset.

7. Vogn til små båter
Det har vært spørsmål om å skaffe en mindre slippvogn til småbåter. Av økonomiske grunner må
dette vente.

8. Forsikring og godkjenning av slippvogna
Vogna er forsikra gjennom havneforsikringen. Ole sjekker om dette stemmer og om det er behov for
ytterligere godkjenning av vogna, og eventuelt hvilken instans som skal gjøre dette.
Dette gjelder skader på selve vogna. Båter som blir tatt opp på slippvogna skal være forsikret, og
Hamnelaget skal ikke være ansvarlig for eventuelle skader.

Møtet slutt!

