Styremøte 12. september 2011 – kl. 19.00 – 20.30

Møte innkalt av: Yngve Tomter
Type møte: Styremøte
Referent: Eyvind Harder
Møteleder: Yngve Tomter
Møtedeltakere:
Yngve Tomter – formann
Jan Olav Høgvold – husansvarlig
Hans Arne Karlsen – havnesjef
Bjørn Kristiansen – havnesjef/nestformann
Reidar Otterstad – kasserer
Ken Pedersen – Vaktsjef
Eyvind Harder – sekretær
Sak 1: Utestående sak etter forrige styretmøte: Montering av nye dører på klubbhuset. Jan Olav
Høgvold får tilbud på dører fra Jømna Bruk, disse blir montert på dugnad i løpet av høsten.
Sak 2: Vaktordningen. Vaktene fungerer bra, men noen av vaktene er ikke flinke nok til å bruke
vester/vaktjakker. Det er en suksess å bruke SMS-varsling til vaktene. Ken Pedersen lager en kort
instruks til vaktene, med noen få punkter.
Sak 3: Økonomi. Reidar Otterstad oppsummerte de som ikke har betalt. Det er 51 med båtplass som
ikke har betalt årets avgifter. Reidar sender en SMS-varsling til de som ikke har betalt.
Sak 4: Status på dugnader. Det blir ikke noen dugnader før høstrydding i anlegget. Fjerning av
vannslanger etc. Gjestbryggene må fjernes fra muren og trekkes ut langs brygge 4, 5 og 6.
På brygge 5 må det gås over og sveises fast noen innfestinger.
Det må kjøpes inn flere flytere til brygge 4, 5 og 6.
Sak 5: Klubbhuset. Det har vært hærverk på det ene toalettet. Kroa tar utgiftene med å reparere
dette.
Tore Petter på kroa har en del ideer om forskjellige aktiviteter på kroa i vinterhalvåret.
Det vil bli budsjettert med penger til noe oppgradering av toalettene til høyre for garasjen.
Eventuellt: Jan Olav orienterte litt om hvordan vi bruker dugnadskalenderen på internett. Han har
gjort en del endringer som letter arbeidet med å registrere medlemmene som har vært på dugnad.
Det ble en del diskusjon om framtidige dugnader.
Yngve orienterte om at han hadde hatt flere samtaler med forskjellige politiske partier ang. videre
utbygging av anlegget på Tjuvholmen, også med tanke på at mange andre enn båteiere bruker
anlegget vårt. Sommershow etc.

