Styremøte HBF 7.4. 2014 – Klokka 19.00 – 21.00

Møte innkalt av: Yngve Tomter
Type møte: Styremøte
Møteleder: Yngve Tomter
Referent: Eyvind Harder
Møtedeltakere: Yngve Tomter, formann, Frank Erik Kristiansen, Reidar Otterstad, Bjørn
Kristiansen, Hans Arne Karlsen, Jan Olav Høgvold, Eyvind Harder, Morten Vardeberg.
Vaktsjefs oppgaver. Etter at Frank Kristiansen går ut av styret som vaktsjef ble det
orientert om vaktsjefs oppgaver, og her må det arbeides med gode løsninger slik at ikke
belastningen på vaktsjef blir for store.
Yngve orienterte litt om de forskjellige funksjonene til de øvrige styremedlemmene.
Styret konstituerte seg med Morten Vardeberg som vaktsjef. De øvrige i styret sitter i de
samme funksjoner som de hadde i foregående periode.
Frank Erik Kristiansen ble takket av for innsatsen i foregående periode. Etter dette forlot
Frank styremøtet.
Utestående saker:
Nytt element på brygge 5 er bestilt og blir levert og montert på Tjuvholmen så snart
vannstanden er så høy at den kan monteres. Leverandør er Småbåthavner på Skarnes.
Kjettinger på Grøtodden. Etter at Frank Kristiansen, Kjell Berg og Eyvind Harder har
vært en tur på Grøtodden med gummibåt og hentet opp 6 kjettinger og satt på flytere på
disse skal brygga som skal taues ut fra Hamar så fort vannstanden er høy nok til dette,
skal nå brygga der forankres med 6 kjettinger og 2 fester i land. I 2013 var brygga
forankret bare i land og 2 kjettinger ytterst. Det er mulig at kjettingene må forlenges
noe. Dette er noe uthavnskomiteen må se på når brygga skal på plass.
Badebøyer. Bjørn Kristiansen har hatt kontakt med Hamar kommune ang. nye
kjettinger på bøyene. Det er mulig kommunen kjøper inn 10 nye bøyer.
Sak 1:
Styret ser på muligheter for å lage en skalldyraften som kan passe for båtfolket, kanskje
på høsten en gang.
Tur- og arrangementskomite tar seg av utsetting av Grøtodden-brygga og tar seg av
St.Hans arrangement. Formann tar kontakt med komiteen ang. diverse tanker om disse
arrangementene.

Sak 2:
Bjørn Kristiansen og Hans Arne Karlsen tar opp bestilling av evt. Nye flytere og annet
nødvendig utstyr.
Sak 3:
Ny hjemmeside i HBF. Jan Olav orienterte om ny hjemmeside. Styret fikk i etterkant av
møtet en gjennomgang og visning av dette.
Sak 4:
Jan Olav orienterte om ett arrangement på Tjuvholmen den 26. juli med Dance with a
Stranger. Her skal hele parkeringsplassen på Tjuvholmen brukes til dette. Båtforeningen
skal stille med mannskaper til å være vakter, bl.a. for å hindre at folk går ut på bryggene
våre. De skal også være med på å rydde på plassen etter arrangementet.
Sak 5:
Bjørn Kristiansen orienterte litt om en eventuell overtakelse av klubbhuset fra kommunen
– ang. priser etc.
Sak 6:
Bølgebrytere på land på moloen. Ett element gis bort, og Gjensidige må sørge for at
resten blir fjernet fra Tjuvholmen

