Referat fra Styremøte 31. mai 2016
Fremmøtte: Arne Henry Grottvik, Kenneth Lønning, Jarle Husby, Kjetil
Toth, Narve Susort, Svein Nilsen og Jarle Surnevik fra Komiteen for bryggeutvidelse
Styret var vedtaksført.
Ikke møtt: Oddny Jøsang
Tid:

Mandag 31. mai kl 18:00

Sted:

Klubbhuset

AGENDA:
1. Referat fra forrige møte
Vedtak : Det er ikke momsfritak på investeringer. Kasserer fortsetter å føre regnskapet
etter «kontantprinsippet»
2. Innkommet e-post fra Velforeningen (Vedlagt)
Vedtak : Formannen svarte på første henvendelse og kan ikke se at Styret i velforeningen har
kommet med noen nye momenter. Styret mener svar på siste henvendelse ikke er
nødvendig. De har heller ikke svart på innspill fra Svein eller Arne Henry på hvor
mange som er kritiske eller har motforestillinger mot utvidelse av båtforeningen.
3. Bryggeutvidelse
Vedtak : Styret kaller inn til ekstraordinært årsmøte torsdag 9. juni kl 19:00 i klubbhuset.
Årsmøtet behandler Komiteen for bryggeutvidelse sine to forslag med en T-løsning
og en L-Løsning. Styret sin innstilling til årsmøte er å anbefale T-løsning som vil
være en god løsning for bryggeanlegget og stranden. Saken årsmøte skal behandle
er:
Stemme over forslag utvidelse som en L eller T. De 16 som får båtplass dekke
bryggeutvidelsen i sin helhet. Prisen pr. meter bredde blir ca kr 15.000,- dvs kr 60.000,-. Pr.
båtplass Eventuelle uforutsette kostnader eller reduksjoner endres prisen tilsvarende.
Beløpet skal være innbetalt før SF går til bestilling av nye brygger.

4. Dugnader 2016 gjenstående arbeider og påmelding
Vedtak : Det er ingen stor iver eller pågang for å delta på dugnad. Formann har purret en
rekke ganger. Styret forholder seg til vedtektene og det vil si at de som ikke møter
på dugnad må betale den fastsatte prisen årsmøtet har bestemt.
Neste dugnad er 15. juni. Kjetil skaffer materialer til resterende boder og Arne
Henry besørger innkjøp av maling. Planlagte arbeider er å fortsette arbeidet på
bodene. Male utbygget over inngangsdør samt å sette inn bolter slik at utriggerne
ikke forskyver seg
Det viser seg at de fleste fester på de eldste bryggene er røket. Svein og Kenneth
skaffer dykker for å sjekke fortøyninger og flyteelementer. Deretter må de skaffe
pris på å erstatte de ødelagte festene. Styret ser for seg at dette vil medføre
betydelige vedlikeholdskostnader. Det er allikevel nødvendig for bryggenes
sikkerhet at dette utbedres og utføres i denne sommersesongen
5. Eventuelt
Vedtak : Ingen saker
6. Dato for neste styremøte
Vedtak : Styreleder kaller inn til neste møte etter sommerferien

Arne Henry Grottvik (sign)
Formann/referent

