Styremøte 2-2018
Torsdag 15. mars 2018 kl. 18:00 i Klubbhuset i Holmavika
Desse møtte: Ole Bosnes, Terje Edvardsen, Inge Bakke, Dagfinn Grøttå, Bjørn Jensen.
Dette er første møte i klubbhuset og må derfor regnes som historisk.

Saker
Orienteringer
•

•
•

Avtale, datert 30.11.2006, mellom Anne Lise Hove og Hamnelaget ved kjøp av tomt:
I avtalen mellom Hamnelaget og Anne Lise Hove står det at hamnelaget kan disponere plassen hvis
hun ikke bruker den selv. For tiden er plassen leid av Rolf Bakke. Hamnelaget vil for framtiden kreve
inn leien fra Rolf Bakke og overfører beløpet til Anne Lise Hove i desember hvert år, med et fradrag på
5 %. Dette er i samsvar med vedtekter vedtatt på årsmøtet 2018.
Styret vil sjekke hvem som bruker landstrøm fast per dato og sende krav i samsvar med årsmøtevedtak
2018, det vil si fast pris på 700 kroner.
Det er bestilt fem strømmålere. Disse er til videresalg til båteiere som ønsker å bruke landstrøm over
tid. Det er et krav at man må ha strømmåler i slike tilfeller. Heretter skal strøm betales i samsvar med
forbruk. Medlemmet er selv ansvarlig for å lese av måler og sende melding til styret. Det kan bli tatt
stikkprøver.

Framdrift klubbhus, inkl. innkjøp av utstyr
•

•
•

•
•

Odd Arne Brekke ga oss et meget rimelig tilbud på 20 stoler og syv bord, pluss en lang kjøkkenbenk
med skuffer og skap, og et varme/kjøleskap for plassering på benk. Terje sørget for å få hentet det fra
Nordfjordeid og alt er nå plassert og montert i klubbhuset. Et fantastisk flott tilskudd til møbleringen!
Huset praktisk talt ferdig innvendig. Mangler golv på lagerboden. Rørlegger og elektriker kommer i
neste uke.
Dagfinn har bedt om tilbud fra Coop Selje på kjøkkenutstyr. Forventer svar på mandag. Ellers er det
innkjøpt en del renholdsutstyr. Før vi gjør innkjøp vil vi sender en skriftlig søknad om å få kjøpe
relevant utstyr fra boet etter Selje Hotel.
Det gjenstår en del arbeid på tankhuset.
Vi må ha gardiner for vinduene. Dagfinn har tatt mål og vil bestille gardiner. Når det gjelder farge tar
han utgangspunkt i blåfargen på stolene som vi har fått fra Odd Arne Brekke.

Dugnad
Det blir felles utvendig dugnad for de som ikke har deltatt i 2017. Innkalling blir sendt til de det gjelder. De som
ikke møter må betale frikjøp dugnad for 2017 (800 kroner).
Det blir seinere innkalt til dugnad for 2018. Prisen for frikjøp er nå økt til 1000 kroner etter vedtak på
årsmøtet. Det kan bli aktuelt at Hamnelaget blir bedt om å bidra med forberedelser og gjennomføring av
Seljumannamesse. Deltaking og eller bidrag på vegne av Hamnelaget vil gjelder for dugnad 2018. For øvrig blir
det innkalt til vanlige dugnader i løpet av året.

Økonomi
Dagens gjeld: Ca. 870.800 kr. Vi har tatt ut hele byggelånet. Den 28. mars, etter diverse inn og ut på konto, vil
saldo være 231.413 kroner. Utestående på klubbhuset er ca. 200.000 kroner. Låneutgifter er ca. 6000 per
måned. Strøm ca. 3000 per måned. Det betyr at vi kan få likviditetsproblemer til høsten. Dette tar vi tak i
seinere.

Innviing av klubbhuset
•
•
•

Tidspunkt: Perioden påske – 17. mai. Fortrinnsvis en lørdag. Vi bestemmer datoen på kort sikt slik at vi
har en sjanse til å treffe med været. Vi vil forsøke å unngå kollisjon med andre arrangementer i bygda.
Program: Åpningsseremoni kl. 14. Klippe snor. Sosialt samvær utover ettermiddagen. Enkel servering.
Vi må finne løsning for sitteplasser utover moloen og installere flaggstang på husveggen slik at vi kan
flagge.

Utleie av klubbhuset
Det kan være aktuelt å leie ut klubbhuset til private selskap, for eksempel konfirmasjon eller fødselsdag. Krav
fra offentlige myndigheter må sjekkes opp, og vi må lage regler for slikt utleie.
Møtet slutt.

