Styremøte 1-2014- Referat
Søndag 30. mars 2014 kl. 20:00 på Selje skule

Sak 1: Konstituering av styret.
VEDTAK
Leiar: Inge Bakke (vald på årsmøtet)
Nestleiar og hamnesjef: Terje Edvardsen
Kasserar: Alvin Honningsvåg
Styremedlem: Svein-Kåre Aarsheim
Varamedlem (blir innkalt til alle styremøta): Jan Lundebrekke

Sak 2: Følge opp sluttoppgjør Naturskade vedrørende tilleggstakst.
Tilleggstakst sendt Naturskadefondet 10-12-2013. Styreformann snakket med lensmann Didriksen
vedrørende denne sak den 26-02-2014 og han sa at sluttoppgjøret kan ta tid da det er mange saker
som skal behandles.
VEDTAK
Tidlegare leiar Ole Oddan tek på seg å følge opp denne saka.

Sak 3: Brev fra Kaare Aardal av 18-02-2014.
Punkt 1. Belysning av muren i hamneinnløpet
VEDTAK
Problemet løysast med refleks.
Ansvar for innkjøp og klargjering før neste dugnad: Svein-Kåre Aarsheim

Punkt 2. Godkjenning av systemet for landstraum
VEDTAK
Terje Edvardsen tek kontakt med Johannes Madsen som bes om å undersøke saka.

Punkt 3. Innkjøp av forgreining
VEDTAK
Hamnelaget overtek forgreininga. Dette gjeld som Kåre Aardal si betaling for straum i 2014.

Punkt 4. Forbod mot å ha båt liggjande på utsida av båtplassane.
VEDTAK
Dette forbodet er fastsett i vedtektene. Styret vil ikkje gje dispensasjon.

Sak 4. Dugnad
VEDTAK
Dugnad haldast før 17. mai.
Oppgåver
- Slipe ned og lakke ytterdøra på vinsjehuset.
- Male karm på døra og vinduer ved behov.
- Beise bodene ved landgang brygge A og B.
- Sandblåse slippvogn og lakke den. Arne Hjertenes. Sand fra Sibelco.
- Sjekke status på hjul på slippvogna.
- Oppsetting av refleks i muren ved hamneinnløpet.
- Vaier i slippvogna for kort for de største båtene. Terje sjekker mulighetene for å gjøre noe med
dette.
- Gå over og sjekke og evt. reparere hjula på landgangen til brygge A.
Terje og Jan ser på dette straks i tilfelle det haster.

Sak 5. Rekneskapsførar
Ny oppdragsavtale fra ØKO NOR er fortsatt til handsaming. Styret har merknad til bindingstid på 6
månader ved inngåelse av ny oppdragsavtale. Styret har innsigelser om bindingstid. Svar avventes fra
ØKO NOR.
VEDTAK
Styret gir leiar fullmakt til å forhandle fram ein avtale, eventuelt med annan rekneskapsførar.

Sak 6. Samordna registermelding til Brønnøysundregistra
VEDTAK
Leiar sender inn registermeldinga saman med vedtekter og referat frå årsmøtet.

Sak 7. Ledig båtplass C8
Rita Husevåg Refvik har skriftleg meldt frå at ho vil selge plassen sin (C8, 3,00 meter, 38.000 kr).
VEDTAK
Leiar fordeler plassen i samsvar med vedtektene.

Sak 8. Godkjenning av nytt leigetilhøve
Per S. Røyset leiger ut plassen sin, A31, til Bjørn Årevik, 6740 Selje, telefon 97523510.
Leigetakar stiller på dugnad.
VEDTAK
Styret tek leigetilhøvet til etterretning.

MØTET SLUTT

