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DATO: 19.03.18. 

Styremøte nr: 03 / 2018. 

Navn   

Navn Tilstede e-post Tlf. 

Tore Ødegaard Ja 2rehubro@online.no 90989810 

Rolf-Geir Hillestad Nei rolfgeir@ff7.no 95902291 

Harald Gjelstad Ja haraldgjelstad@hotmail.com 92058104 

Bjørn Andersen Ja bj.andersen@hotmail.com 92415854 

Åge Hansen Wiik Ja agewiik@online.no 99515435 

Tryggve Karlsen Ja tryggvek@online.no 91519958 

Finn Egil Hansen Ja post@feh.no 93238128 

 

Sak nr./ 
styremøte nr. 

 Vedtak 

01 / 03 -18. Vi har fått en henvendelse fra Gjert Olav Hansen pr. E-post. 
Han etterlyste balansen i regnskapet i medlems heftet med 
innkallingen til generalforsamlingen. Vi beklager at dette har 
falt ut av heftet denne gangen. Vi legger ut dette på Styreweb 
og hjemmesiden, og refererer til dette på Facebook siden vår.  

 

02 / 03 -18. Tryggve informerer om registrering og bruk av Styre web.  

03 / 03 -18. Bøyer for oppmerking av seilingsleden opp Lågen. De vi har lagt 
ut tidligere har forsvunnet, og det er ikke første gang. 
Forslag på å merke med 2 meter lange staker, som er festet 
med kjetting en halv meter opp fra bunnen. Dette for å hindre 
at isen eller flytende gjenstander skal huke tak i bøyene. 
Tryggve har bestilt 2 stk. bøyer fra Nordokk i Sandefjord. Disse 
er gule, 2 meter lange og har en diameter på 20 cm. Kostnad 
kr. 1.500,- pr. stk. 
Vi bestiller 2 stk støpte kumlokk, som veier ca. 100kg, fra 
Hedrum sementstøperi. 

Vedtatt. 

04 / 03 -18. Drageren til tak konstruksjonen på vaktbua, ved terrassen, er 
sigd ned. Dette må rettes opp, og blir satt opp på arbeidslisten 
til dugnaden. 

Vedtatt. 

05 / 03 -18. Retur av nøkler og fjernkontoller når båtplasser blir solgt. Hva 
gjør vi eventuelt med dette. Har ikke vært noe problem, så vi 
avventer til om det blir et problem. 

 

06 / 03 -18. Tryggve foreslår å lage demo filmer i havna, som viser riktig 
bruk av Miljøcontainer og søppel container. Og at disse blir lagt 
ut på Hjemmesiden og eventuelt Facebook siden. 

Vedtatt. 

07 / 03 -18. Gjert Olav Hansen påpeker en skrivefeil i medlemsheftet. Det 
står paragraf 8 i stedet for paragraf 7. 
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08 / 03 -18. Opplagsmatriell må ryddes opp i. Det som ligger umerket i 
havna blir kastet.  

Vedtatt. 

09 / 03 -18. Strøm er satt på. Dette blir annonsert før påske. 
Strømforbruket har øket, så det er noen som må bruke mye 
strøm i perioder. Det er i månedene april, mai, aug. og sept. 
det er mest forbruk. Vi kommer til å ta stikkprøver i løpet av 
sesongen i år, og konkluderer med eventuelle tiltak etter årets 
sesong. 

Vedtatt. 

10 / 03 -18. Neste styremøte avholder vi på mandag 9. april kl. 19:00, hvis 
det kommer inn noen forslag til Generalforsamlingen. 

 

11 / 03 -18. Styremøte tirsdag 8. mai. Kl. 19:00. Vaktbua.  

 

Møtet hevet kl. 20:45. 

 

 

 

       _________________________________ 

        Sekretær Harald Gjelstad 
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