Styremøte 3-2017 - Referat
Onsdag 3. mai 2017 kl. 18:00 hos Inge
Desse deltok: Terje Edvardsen, Ole Bosnes, Inge Bakke og Bjørn Jensen (vara for Arne
Hjertenes).

Saker
1. Strandrydding Skårbøstranda 6. mai 10-14.
Hold Norge Rent: Vi har meldt inn aksjonen på nettsiden.
Nomil: Det er avtalt med Nomil om at anlegget er åpent lørdag fra kl. 12-14. Levering av
strandavfallet er gratis.
Sekker: Vi har mottatt 50 sekker gratis fra nettbutikken Wee Fritid. 25 sekker ble gitt til
gruppen som ryddet Seljesanden for en uke siden. Resten tar vi med til Liseth
ryddedagen.
Kunngjøring: Det er sendt inn annonse i Fjordenes Tidende papiravisa for visning fredag.
Ryddedugnaden er omtalt på Facebooksiden «Trivsel Selje» og på Inges private
Facebookside. Det er satt opp A4-plakat hos Coop. Det blir sendt epost til alle
medlemmene i hamnelaget som har epostadresser.
Gjennomføring: Vi oppretter stasjon på Liseth. Vi registrer deltakere for å få et
deltakerantall som vi i ettertid sender til Hold Norge Rent-kampanjen.
Kjøring: Folk som har tilhenger er oppfordret til å være med å kjøre vekk sekkene. Om
nødvendig kan Vidar Berge stille med lastebil.

2. Klubbhus
Fire personar kallast inn til dugnad måndag 8. mai og tysdag 9. mai. Start kl. 17.
Oppgåve: Forskaling.
Dei som kallast inn får særskilt melding.

3. Hamna
19 personer kallast inn til dugnad i hamna torsdag 11. mai. Start kl. 17.
Oppgave/arbeidskraftbehov
•
•
•
•
•

Nye vannslanger til A- og B-bryggene/6
Generell rydding/reingjering på parkeringsplassen og slippen/4
Støpe fast nye bommer foran slippen/4
Strekke rør for kabel til dei nye strøm/vann-søylene/2
Sjekke/skifte ut alle POM-foringar på bryggene/2

Dei som kallast inn får særskilt melding.
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4. Rekneskap, status
Saldo per dato: 126.000 kr.

5. Salg av plass
Plass B04 er til salgs. Pris 40.000 kr.
Vedtak: Byttelista får tilbodet først. Deretter kjøpslista.
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