Referat fra Styremøte 18. april 2016
Fremmøtte: Arne Henry Grottvik, Kenneth Lønning, Jarle Husby, Kjetil Toth, Narve Susort
og Oddny Jøsang.
Styret var vedtaksført.
Forfall:

Svein Nilsen

Tid:

Mandag 18 . april kl 18:00

Sted:

Klubbhuset

AGENDA:
1. Konstituering av styret
a. Kasserer
Vedtak :

Styret var enige om at regnskapet må føres på en slik måte at vi kan får
momsrefusjonen. Arne Henry sjekker med KNBF om regnskapsprogram for føring.
Frem til det er avklart fortsetter Jarle og føre regnskapet etter «kontantprinsippet»

b. Hus ansvarlig
Vedtak:

Arne Henry valgt

c. Havnesjef
Vedtak:

Svein valgt

d. St. Hans komité (her har Svein og Kjetil sammen med Henriette hatt ansvaret)
Vedtak:

Kjetil og Kenneth styrer dette og samarbeider med velforeningen. Dato for
arrangementet er lørdag 25. juni

2. Lage oversikt og prioritet av gjøremål 2015
Arne Henry lager en liste over gjøremål. Dette er en «levende» liste hvor nødvendig vedlikehold blir
påført fortløpende.
3. Sette opp oversikt over dugnader vår og høst
Arne Henry setter opp dugnadslisten med oppstart 18. mai. Det blir 7 dugnader frem til september
med unntak av juli hvor det ikke blir dugnad. Med 7 dugnader fordelt på onsdager og lørdager mener
styret at alle medlemmene vil ha anledning til å delta på minst en dugnad.
En fra styret er ansvarlig på hver dugnad med å skaffe materiell og styre arbeidet. Det kan hende at vi
må ha en uanmeldt dugnad når festet til bryggen som er røket skal repareres.
Styret anbefaler medlemmene å sette seg opp på flere dugnader slik at styret kan regulere hvor
mange de har bruk for ut i fra hva som er planlagt utført

4. Båtplasser og omrokkeringer
Dette dukker opp tid om annen når noen får større båter. Det er havnesjefen som skal bestemme
hvor båtene skal ligge ihht belastning på bryggene. Ingen har faste plasser.
Det er Havnesjefen, ihht havneinstruksens §1, som avgjør hvor den enkelte båt skal ligge ut i fra
båtens størrelse og belastning på bryggen
5. Forslag til kurs og arrangementer
Styret hadde ingen forslag til kurs. Kanskje det dukker opp ønsker når vi går mot kortere dager og høsten
kommer
6. Eventuelt
Ingen saker
7. Dato for neste styremøte
Neste styremøte er i midten av juni. Styreleder foreslår dato

Arne Henry Grottvik (sign)
Formann/referent

