Styremøte HBF 3. juni 2013
Møtet innkalt av: Yngve Tomter
Type møte: Styremøte
Referent: Yngve Tomter
Møteleder: Yngve Tomter
Møtedeltagere:
Yngve Tomter – Formann
Hans Arne Karlsen – Havnesjef
Reidar Otterstad – Kasserer
Jan Olav Høgvold – Husansvarlig
Frank Kristiansen – Vaktsjef
Ikke tilstede
Eyvind Harder – Sekretær
Bjørn Kristiansen – Nestformann/ Havnesjef

Gjennomgang av de 8 sakene fra forrige Styremøte

Sak 1: Konstituering av nytt styre, ok, sak kan avsluttes.
Sak 2: Registrering mht dugnad, Reidar har laget skriv som avtalt. Saken kan avsluttes.
Sak 3: Problemer med vår hjemmeside, Jan Olav sjekket opp med RIM som har løst problemet.
Saken kan avsluttes.
Sak 4: Merking i Mjøsa. Frank medeler at dette arbeidet skal utføres av Mjøsa Båtforbund og
ferdigstilles før St. Hans. Saken kan avsluttes.
Sak 5: Kontrakten med Nokas videreføres. Saken kan avsluttes.
Sak 6: Førstehjelpsutsyr er i innkjøpt av Frank. Saken kan avsluttes.

Sak 7:Bemanning av vårt kontor blir fra nå av 18:00 – 19:00 og fram til ferien. Eyvind oppdaterer
info på vår hjemmeside.
Sak 8: Russearrangementene er avholdt med relativt små problemer. Ingen ”aksjon” foretas
ovenfor Hamar Kommune.

Nye saker
Sak 1: Reidar, Økonomi
-

Reidar redegjorde for vår økonomi og denne ser bra ut med god likviditet. Sesongens avgifter er
sendt medlemmene med betalingsfrist 13. Juni. Vår største årlige utgift til Hamar Kommune på ca
400.000 kr. betales ila sommeren. Det er nå økonomi til større vedlikeholdsaktiviteter som
løpende vurderes.

Sak 2: Jan Olav, Klubbhuset
Jan Olav redejorde for flere aktiviteter i og rundt vårt klubbhus. Generelt vedlikehold av
dører og låser er foretatt. Ny og større kapasitet vedr. strøm på Klubbhuset vurderes da
kjøkkenet stadig har en utfordring mht dette. Jan Olav tar tak i dette og sørger for nødvendige
oppgraderinger. TPW ønsker mere ”ramme” rundt inngangspartiet ved klubbhuset. Jan Olav fikk
som mandat og enes med TPW om utforming. Sommershowet med Vazelina går som planlagt.
Det er viktig å merke seg at alle avtaler i år er gjort mellom Vågan & co og vår leietager av kroa
TPW. Et pilotprosjekt med tilgang til WiFi i vårt anlegg vurderes/ er undervegs.

Sak 3: Frank, Vakt
-

Alle vakter i begge havner går bra og etter planen.

Sak 4: Hans Arne, Havner
-

Reparasjon og vedlikehold av våre brygger er foretatt. Som eksempler kan nevnes, strøm
tilførsel, rep av vannrør, tilførsel til bølgebryter, støping/rep av brygge 4 og 5. Noe gjenstår som
vil bli tatt fortløpende og etter at årets flom er på retur. Det vil bli montert 2 stk vannkraner på
bølgebryter så snart det lar seg gjøre.

Sak 5: Bjørn
Vi har kommet godt i gang med dugnadsarbeidet i år.

På Brygga fikk vi ryddet i hele området og bryggeanlegget ble gjennomgått. Det gjenstår fortsatt
noe arbeid på to av bryggene, dette skal utføres etter at vannstanden har gått noe ned.
På Tjuvholmen fortsetter vi dugnadene i anlegget etter tilbakegang av flommen. Det gjenstår litt
finpuss på brygge 1,2 og 3. Fyret på Tjuvholmen skal males i år, samt ytterligere opp pussing i
anlegget.
Strøm på brygge 4, en side, kobles til uke 24, det vil også bli nye strømtilkoblinger for brygge 4,5
og 6, utføres uke 24.
Gamle bølgebrytere jobbes det fortsatt med, ingen avklaring i forhold til den kontakten vi har.
Elementene ligger på Finn.no, vi får se om vi får noen respons på denne annonseringen.
Når det gjelder utleie/salg av båtplasser så har vi så langt leid ut 75 plasser og omsatt 25 plasser.

Sak 6: Eyvind oppdaterer denne
-

Fakturaer for årets avgifter ble pakket og sendt ut av en blid dugnadsgjeng 27. mai.

-

Hjemmesida oppdatert med info om flom etc.
YT takker for et godt og raskt aviklet styremøte.

