Styremøte 2-2017 - Referat
Torsdag 16. mars 2016 kl. 18:00 hos Inge
Desse deltok: Terje Edvardsen, Ole Bosnes, Arne Hjertenes, Inge Bakke.

Saker
1. Ryddeaksjon
Forslag fra Harald Myklebust om at vi får medlemmene med på en opprydding av plast i
stranda utover mot Skårbø. Vidar Berge kan delta en kveld med lastebilen og kjøre oppsamla
skrot til miljøstasjonen i Selje. Han foreslår at vi får tak i nett til å ha sekker og større ting i
som han kan heise om bord i et løft. Sekker får vi på miljøstasjonen i Selje.
Vedtak: Styret støtter forslaget. Men i forkant vil vi undersøke om Trivsel Selje eller andre
har lignende planer nå i vår.

2. Byggesaken
A. Byggemelding
Det gjenstår to ting for at byggemeldinga blir godkjent og grunnarbeid kan starte:
A. Vi må måle høyden til byggegrunnen over middelvannstand.
B. Naboene må godkjenne bygging nærmere enn 4 meter fra tomtegrensen.
Saksbehandler Gry O. Leikanger har gjort ferdig dokumenta.
Vedtak:
A. Høgden av byggjegrunn over middelvannstand. Dette kan målast lørdag kl. 11:20.
Ansvar: Terje og Inge
B. Naboane vert kontakta snarast og bes underskrive godkjenninga. Ansvar: Inge

B. Eigeninnsats
Byggern Selje har anslått verdien av dugnadsarbeidet til 425.000 kroner. Ved opptak av et
lån på 700.000 kroner vil eigeninnsatsen dermed bli 425/(425+700) = ca. 38 %. Dette får
betydning for bankens rentetilbud.
Vedtak:
Kontakt med Sparebanken Vest for å forhandle fram ein best mogeleg rente. Før vi godtek
tilbod sjekker vi med nokre andre banker og samrår med styret. Ansvar: Ole

C. Byggestart
Plan for bygging beskrives med delmål. Det må også lages plan for dugnad. Grunnarbeid kan
starte straks byggemelding er godtatt av kommunen. Det gjenstår to punkter (se sak 2A
ovenfor. Ansvar: Terje
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3. Rekneskap, status
På bankkonto pr 1. januar: ................................................ 59 923,86 kr
På bankkonto pr 16. mars: .............................................. 136 281,77 kr
Det gjenstår enda noen innbetalinger av årlig medlemskontingent.
MØTET SLUTT

2

