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DATO: 09.06.20 

Styremøte nr: 05/2020 

Navn   

Navn Tilstede e-post Tlf. 

Tore Ødegaard Ja tore.oedegaard@gmail.com 90989810 

Rolf-Geir Hillestad Nei rolfgeir@ff7.no 95902291 

Bjørn Andersen Ja bj.andersen@hotmail.com 92415854 

Åge Hansen Wiik Ja agewiik@online.no 99515435 

Tryggve Karlsen Ja tryggka@online.no 91519958 

Finn Egil Hansen Ja post@feh.no 93238128 

 

Sak nr./ 
styremøte nr. 

 Vedtak 

   

01/05-20 Økonomi: 
Regnskap første halvår gjennomgått og godkjent. 

Vedtatt 

02/05-20 Oversikt ikke betalt havneavgift: 
Det er pr i dag 10 medlemmer som ikke har betalt 
havneavgiften. Disse blir purret  opp pr. tlf av formann. 

Vedtatt 

03/05-20 Båter på land: 
Det er 3 stk båter på land etter fristen gikk ut 1 juni.2 av disse 
settes ut før helga. Siste blir liggende, se egen sak nr. 5 

Vedtatt 
 

04/05-20 Opprydding opplagsmateriell: 
Styret tar dugnad tirsdag 16 juni og rydder/kaster 
opplagsutstyr som ikke er merket eller ryddet bort. 

Vedtatt 

05/05-20 Søknad om å la båten ligge på land i sommer: 
Harald Gjelstad har grunnet inntrufne omstendigheter  søkt om 
å få la båten ligge på land denne sommeren. Søknad innvilges, 
men gjelder kun denne ene sommeren. 

Vedtatt 

06/05-20 Utbedring av fester til utriggere: 
Det er laget 10 stk nye U fester for feste av utriggere i 
spuntvegg. Noen må skiftes ut nå, resten er i reserve. Disse 
festen er foreningens ansvar. 

Vedtatt 

07/05-20 Nye låseringer til utriggere: 
Det er i år løsnet en del låseringer på enkelte utriggere. Dette 
er grunnet slitasje og rust på ringene. Det kjøpes inn og byttes 
ut slike der det er nødvendig. 

Vedtatt 

08/05-20 Fjerning av båt på opplagsplass: 
Det er en leietaker som ikke tilhører havna som ikke følger 
reglementet verken ved opptak eller utsett, samt betaling av 
leieforholdet. Han har nå fått en siste frist til lørdag 13 juni om 

Vedtatt 
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 å fjerne eller sette ut båten. Skjer ikke dette vil Viking hente 
båten. 

09/05-20 Eventuelt: 
Det henstilles til sameiet Gloppeskogen 8 om å beskjære 
busken som står ved utkjøringen til hovedveien da denne 
hindrer utsikten og er trafikkfarlig. 
 
Vi har fått søknad fra et ikke medlem om å få kjøpe 
nøkkel/medlemskap for å kunne benytte slippen. Dette 
innvilges ikke. 
 
Vi har fått invitasjon fra Stavern Båtforening om å delta i årets 
båtkortesje på St.Hans. Info legges ut på vår Facebook side. 
 
Det er jordfeil i flere av de store lyskasterne i havna. Disse er 
ikke lønnsomme å reparere, og byttes ut med moderne 
lamper. 

Vedtatt 

Møtet hevet kl. 20.00   

  
 _________________________________ 

     Sekretær Finn Egil Hansen 
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