Styremøte HBF 16.10.2017
Møtet Innkalt av:
Type møte:
Møteleder:
Referent:

Yngve Tomter
Styremøte
Yngve Tomter
Ståle Rindal

Møtedeltagere:
Yngve Tomter
Bjørn Kristiansen
Tore Nilsen
Hans Petter Aas
Hans Arne Karlsen
Reidar Otterstad
Ståle Rindal
Frafall:
Bjørn Andersen (Varamedlem, ingen møteplikt)
Magne Morsund (Varamedlem, ingen møteplikt)

Oppsigelse av avtaler fra Hamar kommune:
Vi har mottatt oppsigelsesbrev fra Hamar kommune på kontrakten for leie av arealene på
Tjuvholmen. Oppsigelsen gjelder fra 20/10-2018. Dette skjer som en del av kommunens arbeid med
ny kommuneplan. Kommunen kaller inn til møte for forhandling av ny avtale. Det settes også i gang
diskusjoner rundt plassering av eventuelle nye havner.

Oppdatering fra respektive ansvarsområder:
Vakt




Vaktene i båthavna er nå avsluttet
Generelt inntrykk at vaktene har fungert bra.
Nye vaktklær er kjøpt inn.

Klubbhus






Taket på kroa er spylt
Ryddet på kontoret (Nestformann)
Husansvarlig setter i gang restaurering av vaktbua så fort som mulig.
Utvendig vedlikehold av kroa planlegges til våren,
Husansvarlig setter opp budsjett for de ulike tiltakene og informerer kasserer

Økonomi




Bra inntekter fra bobiler i sommer.
God økonomi i HBF, gjeld er nå nedbetalt.
Utfordringer med å få enkelte medlemmer til å betale, sender purringer.

Havner




Klargjøring/sikring av havner for vinteren er i gang.
Båter som ligger ute etter 15. november skal flyttes til betongbryggene.
Planlegger reparasjoner på brygge 5.

Generelt








Informasjon om nytt styre er oppdatert og sendt til Brønnøysundregistrene.
Betalingsautomaten for bobiler går til stadighet tom for papir, det må på plass bedre rutine
for dette.
Sekretær sender svar til Rib-Safari Mjøsa angående strøm til boden på land, ref forrige møte.
Driftsavtale for medlemssystem er under utarbeidelse, og er snart klart. Sekretær sender da
denne til gjennomsyn. Oppdatering av systemet er i gang.
Problemer med fugleskitt på bryggene. Tiltak blir å sette opp skilt med oppfordring om ikke å
mate fuglene. Vurdere å sette opp «skremmehauker».
Dugnadsmannskaper prises til 150,-/time for arrangementer utenfor HBF’s regi.
Sette opp skilt om at søppel ikke må etterlates på Grøtodden. Ansvar: Uthavns komite.

