Styremøte 5 - 2017 - Referat
Torsdag 7. september 2017 kl. 18:00 hos Inge
Desse deltok: Terje Edvardsen, Arne Hjertenes, Ole Bosnes, Inge Bakke.

Saker
1. Organisering av dugnad på klubbhuset
Byggingen av klubbhuset kommer snart inn i en ny fase. Hittil har Terje stått for ledelsen,
pluss, sitt eget arbeid og utlån av utstyr. Framover må vi ha ordninger på plass der også
andre kan ta ledelsen under dugnadene. Dette må være kompetente folk.
Vedtak: Terje fortsetter ledelsen, i første omgang inntil huset er ferdig utvendig.

2. Dugnad i hamna
Sjekke fortøyningene på bryggeanlegget før høststormene.
Vedtak: Arne tar oppdraget. Han får med seg tre-fire mann.

3. Redningsstige
Da vi monterte redningsstiger på bryggene fant vi ikke plass til stige på brygge C. Siden
denne bryggen ligger så nær slippen fant vi ut at vi kanskje kunne klare oss uten der.
Siden har en ubrukt stige ligget i boden foran brygge A. Skal vi selge den? Ny leider hos
Marinas (annen type) kostet 3900 kr i 2016. Da var det 20% rabatt.
Vedtak: Vi avventer evt. salg til vi har vurdert om den kan komme til nytte på den
flytebryggen som nå ligger lagret på nordmoloen.

4. Etablere "halvplass" ved ytre ende av brygge A.
Dette er et forslag som har vært lansert av enkelte medlemmer. Til drøfting.
Vedtak: Styret ønsker ikke å opprette halvplass ved ytre ende av brygge A.

5. Fastere regler for omsetning av båtplasser i vedtekene.
a. Nåværende regler gir en uklar fullmakt til styret til å tilby plasser som blir til salgs for
intern bytting før de går til salg på ventelisten. Dette kan skape vanskelige situasjoner.
b. Flere personer har stått på venteliste for kjøp av båtplass i lengre tid uten å slå til på
tilbud som har vært gitt.
Vektak:
a. Saka ble drøftet, men utsettes til det foreligger et helt konkret forslag til
vedtektsendring.
b. Personer på ventelista for kjøp som har sagt nei til tilbud flere ganger blir kontaktet
med spørsmål om når de har planer om å kjøpe plass.
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6. Verdioppskriving av båtplassane
Sak overført fra forrige styremøte.
Vedtak: Styret vedtar å avslutte saka.

7. Sal av brukte forskalingsplater
Vi har fått forespørsel om å kjøpe brukte forskalingsplater. Vi betalte 182 kroner per
stykk, inkl. mva.
Vedtak: Vi selger for 130 kr per stykk. Men ikke noe salg før vi får vurdert eget framtidig
behov. Det kan skje når vi får avklart valg av utslippsløsning.

MØTET SLUTT
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