Referat fra Styremøte 14. april 2015
Fremmøtte: Arne Henry Grottvik, Narve Susort og Svein Nilsen.
Styret var vedtaksført.
Forfall:

Jarle Husby , Petter Hareide og Oddny Jøsang

Ikke møtt:

Kjetil Toth

AGENDA:

1. Dugnadene fremover
a. Svein leder første dugnad 18. april. Hovedoppgaven er å bytte festen til utriggerne og få på
plass den utriggeren som ble ødelagt i vinter. Materiell er på plass. Arne Henry sørger for å
kjøpe inn litt håndverktøy til Båtforeningen. Hammer, pipenøkkelsett samt pipenøkler til de
nye festene + litt annet verktøy som er kjekt og ha. Arne Henry etterspør Kjetil etter
verktøyet for å holde på plass utriggerne mens en bytter nye fester
b. Narve leder dugnaden onsdag 29. april. Her er det tetting av taket som er i fokus, resten av
utriggerne som eventuelt ikke blir tatt på første dugnad. Han ser også på hvordan vi skal
bygge tak over inngangsdøren og skaffer til veie de materialer som trengs til dette.
2. Valg av komite på 3 medlemmer for å jobbe med utvidelse av bryggen
a. Styret kalte inn medlemmene på venteliste for å velge komite. De som møtte var Jarle
Surnevik og Sondre Voll. Lars B. Kvilhaug hadde meldt sin interesse for å delta. Jarle og
Sondre sa seg villige til å arbeide med dette men var skuffet over hvor liten interessen var fra
de andre som står på venteliste. Styret ga signaler om at en får lage dette som et prosjekt
når komitéen er etablert og arbeidet er påbegynt. Styret sender ut informasjon og ber om at
de som står på venteliste fremdeles ønsker plass og vil forplikte seg til å delta i arbeidet som
må gjøres hvis og når dette blir en realitet. Mandatet til komiteen er i sak 3.
b. Vedtak: Styret nedsatte en komite av Jarle Surnevik, Sondre Voll og Lars B Kvilhaug.
Komiteen konstituerer seg selv med leder og rapporterer til styret v/styreleder
3. Mandat til komiteen for bryggeutvidelse
 Komiteen sjekker med kommunen reguleringsplan og hvilke tiltak som kan og må gjøres for å
utvide bryggene. Herunder også å lage en ny brygge ut fra kommunalt område mot nord, dvs
ny brygge ut fra der hvor Jørgensen har sin båt og mot sør
 Lage et eller flere forslag til hvor mange plasser utvidelsen gir. Herunder antall 3 og 4 meter
plasser
Komiteen har møtet med styret for å godkjenne hvilke forslag en skal arbeide med videre og
hvordan en skal engasjere resten av de som står på venteliste
 Styret la føringer for at en eventuell ny brygge skal være i betong
 Bryggen€ må ha strømskap og vann
 Komiteen lager budsjett som fremlegges styret
 Setter opp søknad til kommunen om utvidelse
 Styret setter dette opp som en sak for behandling av årsmøtet
Arne Henry Grottvik (sign)
Styreleder/referent
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