Styremøte 06/2019
Søndag kl. 18:00 i Klubbhuset
Disse deltok: Arne Hjertenes, Ole Bosnes, Inge Bakke

Saker:
1. Bryggene
Fortøyning mellom A og B-bryggene må legges ut på nytt. Perla, fra MOWI, er ikke tilgjengelig. Vi
håper å få hjelp når denne blir erstattet. Anleggsbedriften i Vågen kan kanskje hjelpe. I så fall må vi få
pristilbud på forhånd.

2. Økonomi
Innen årsslutt 2019 vil kontoen komme til å vise minus ca. 50.000 kroner. Vi har kassekreditt på
150.000 kroner, så dette betyr bare ekstra renter.
Vi bør vurdere å selge plassene C-C og B-A. Dette vil innbringe 40.000 kroner. Vedtak utsettes til vi får
avklart en del forhold.

3. Utriggerne
Karstein Ødegård har søkt styret om å få erstatte sine 8-meters utriggere med 10-meters utriggere
og ta alle kostnader og arbeid med dette selv.
Styret har drøftet saken nøye. Vedtektene gir styret fullmakt til å vurdere utviding av
bryggekapasitet. Styret ser at omsøkte endring vil føre til at rommet mellom bryggen A og B blir
mindre, noe som vil vanskeliggjøre manøvrering under krevende forhold. Styret er også skeptisk til
det signalet en slik tillatelse vil gi med hensyn til framtidig utvikling av hamna. Vedtak: Søknaden
avslås.

4. Forslag om vedtektsendringer til årsmøtet
Styret er bekymret for en utvikling der det blir flere store båter i hamna. Store båter har både stort
vindfang og stor vekt. Vil bryggene våre tåle belastningen over tid og under ekstreme værforhold?
Dagens vedtekter setter en grense på 10 tonn/12 meter. Styret vurderer å legge fram for årsmøtet
nye begrensninger for båtstørrelse og -tyngde. Først bør dette drøftes grundig blant medlemmene.
Endelig vedtak om utforming av sak til årsmøtet gjøres seinere.

5. Klubbhuset. Aktiviteter.
Hamnelaget vil arrangere båtførerkurs for allmennheten i løpet av vinteren. Det vil være 8 kvelder i
klubbhuset, pluss eksamen på sikkerhetssenteret i Måløy. Pris for kurskveldene i klubbhuset: 900
kroner. Eksamensavgift og reisekostnader til Måløy kommer i tillegg. Aldersgrense 14 år. Maks. antall
16. Kunngjøring i slutten av oktober.
Åpent hus om lørdagene starter i midten av oktober.
Møtet slutt.

