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Følgende saker ble behandlet:
•

Utestående saker fra forrige møte: Mangler en signatur på årsmøteprotokoll samt
registrering av nytt styre i Brønnøysund. Dette går i orden i løpet av uka.

•

Vakt: Så langt lite problemer. En uteblitt vakt, samt rapport om en del fiskebåter som tar seg
til rette på andres båtplasser.

•

Havner og vedlikehold: Begrensede skader etter flom, men det pågår fortløpende
vedlikehold både på Brygga og Tjuvholmen. Dette gjøres fortløpende på dugnad samt av
Småbåthavner. Det ses på mulighet for å legge primer på betongbryggene da disse gir fra seg
en del støv. Vi kjøper inn noen «måkeskremmere» for å se om dette hjelper på
måkeproblemene.
Det bygges 4 nye plasser på brygge 7.
Utleie/salg av båtplasser gjøres fortløpende, lang venteliste (Over 100)
Det ligger en del båter fast på gjesteplasser og andre «ureglementerte» plasser i havna,
båteiere kontaktes/ det legges lapper i båtene.

•

Dugnader: Legges ut fortløpende for brygger, klubbhus og utearealer

•

Økonomi, regnskap, fakturering: Nytt faktureringssystem anskaffet, det ble innhentet tilbud
fra tre firmaer, valget falt på Azets. Fakturering for båtplasser og leie er utført gjennom

gammelt system. Medlemskontingent faktureres med nytt system, Bjørn og Willy går
gjennom grunnlag. Systemet er oppe og går og ny fakturadresse er opprettet. Fakturaer i EHF
format foretrekkes.
•

Bobiler: Diverse problemer med betalingsautomat, Hans Petter tar kontakt med leverandør
for service og opplæring samt løsninger for adgangssystem for sanitæranlegg.
Det skal utarbeides et tillegg til leiekontrakten med Tjuvholmen Kro, der kroa tar et større
ansvar for bobilparkeringen.

•

Klubbhus: Det utføres løpende vedlikehold. Det er så langt byttet dører og satt i gang
ventilasjonsanlegg. Hans Petter ser på rutiner for åpning og stenging av sanitæranlegg.

•

Bemanning kontor: Ståle har satt opp liste for styrets kontorvakter i sommer. Kontoret er
bemannet kl 18-19 mandager i juni, det er stengt i juli og vaktene gjenopptas i august.

