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Følgende saker ble behandlet: 

• Utestående oppgaver 

• Oppdatering fra respektive ansvarsområder 

• Kontrakt med Thore Petter Wang 

• Kontrakt med Jan Olav Høgvold 

• Gjestehavn 

• Uønskede båter 
 
 
Utestående oppgaver: 
 

- Sikring av anlegg før vinteren 
- Fjerning av masse mot molo ved bølgebryter 
- Klipping/rydding hele molo og rundt fyret 
- Legge brostein rundt vaktbu 
- Gjenstår noe merking på parkeringsplass i enden mot søplecontainer 
- Bedre oppfølging av bolbilplass, samt betalingskontroll 
- Oppdatering av hjemmesiden 

 
Oppdatering fra respektive ansvarsområder: 
 
Havner: 
 
Det er utført arbeider på bølgbryter. 
Det er tegnet serviceavtale for bølgebryter. 
Kommet helt ny innmat i fyret. 
Det er lagt asfalt på resterende del av parkeringsplassen, samt foretatt en god del oppmerking slik at 
det blir bedre skille mellom plasser for bobil og plasser for vanlig parkering. Det tas sikte på en bedre 
skilting for bobil til neste sesong. 
 
Klubbhus/bobil: 
 
Det er etablert nytt og bedre nett på klubbhus, og dette ser nå ut til å ha løst problemene med 
betalingsautomaten for bobil. Problemer med automaten har skap mye ekstra arbeide denne 
sesongen. 
 



Økonomi: 
 
Kasserer la frem regnskap for hittil i år. Økonomien er god. Det er åpnet en plasseringskonto og en 
andel av foreningens midler er plassert her, slik at man oppnår god rente på pengen. 
 
Sekretær: 
 
Masseutsendelse av sms fra medlemssystemet fungerer ikke, dette følges opp.  
Det blir igangsatt arbeid med å etablere en ny/oppdatert hjemmeside. 
 
Vakthold: 
Vakthold har fungert greit gjennom sesongen. 
 
Kontrakt med Thore Petter Wang: 
 
Kontrakten er fortsatt løpende. Klubbhusansvarlig tar en gjennomgang av kontrakten med TPW. 
Avklaring av åpningstider på kroa. 
 
Kontrakt Jan Olav Høgvold: 
 
Kontrakten gjelder drift av medlemssystemet og går ut nå. Kasserer tar kontakt for fornyelse av 
kontrakt. 
 
Gjestehavn: 
 
Her er vi i dialog med Hamar kommune. 
 
Uønskede båter: 
 
Problemet med hensatte båter på gjesteplasser synes mindre i år enn i tidligere sesonger, men det 
jobbes med å finne måter å løse dette på, samt med bedre skilting. Bedre skilting vil være en 
forutsetning for å kunne iverksette straffetiltak. 
 
 
 
 
Styret. 


