
Styremøte HBF 11.06 2019  

 

Møte innkalt av: Yngve Tomter 

Type møte: Styremøte 

Møte leder: Yngve Tomter 

Referent: Yngve Tomter 

 

 

Møtedeltagere: 

Yngve Tomter 

Hans Petter Aas  

Ståle Rindal (delvis) 

Tore Nilsen, 

Hans Arne Karlsen 

Willy Westeng 

Forfall: Bjørn Kristiansen 

Følgende saker ble behandlet: 

Utestående saker: 

• Møte med Tjuvholmen kro avholdt: 

• Bobilautomat – TPW ansvar for skifte av papir/ kvittering, HPA sørger for nok 
kvitteringsruller 

• Bobilautomat – HPA – innhenter tilbud på skifte av tastatur da dette mangler taster 

• TPW følger opp at søppel rundt kroa og på oppstillingsplassen for bobiler tas hånd om.  

• Kvitteringsskjema vil bli tatt i bruk for vask av toaletter / sanitær 

• Kroa har i sesongen åpent fra 11:00 til 23:00 

• «Sesongen» for bruk av toaletter vil bli utvidet slik at dette kan brukes under båtpussing 
om våren. TPW skal ikke bruke dette som lagringsplass. 

 

• Møte vedr HBFs datasystem avholdt: 

• Oppgradert system demonstrert og gjennomgått, noen mindre endringsønsker 

• Enkelte funksjoner gjenstår, men er klart til bruk/ test 

• Det innhentes tilbud på ny servertjeneste siden eksisterende leverandør ikke lenger vil ha 
tilsvarende løsning tilgjengelig, i tillegg må gjøres endringer i SMS tjenesten grunnet 
endringer hos SMS leverandør 

 

Grøtodden 

• Nye kjettinger trengs på Grøtodden – 4stk. Disse må skiftes og dykker er nødvending. 
HAK tar kontakt med RK i uthavnskomiteen for avklaring. Grøtodden har fått ny merking 
med gjeldene retningslinjer 

 



Vakt 

• Fasttelefonene fjernes/ sies opp i begge havner og erstattes av mobiltelefoner med 
kontantkort. TN ordner telefoner og SR oppdaterer hjemmesiden 

 

Gjesteplasser Tjuvholmen 

• Gjesteplasser skal merkes tydelig dette inkluderer ytterst på brygge 4,5,6 og 7. 

• Båter som ikke overholder våre retningslinjer/ vedtekter/ havnereglement vil bli skriftlig 
varslet. Ved fortsatt brudd på dette vil båten(e) bli heist på land og eller tatt hånd om på 
eiers kost og risiko. 

 

Mjøscharter/ Destinasjonsservice AS 

• Møte vil bli avholdt for å avklare bruk av vårt bryggeanlegg for denne virksomheten.  

• Inntil videre har styret godkjent eksisterende leide plass og 1 stk båt longside helt fremst 
mot denne plassen. Dette skal faktureres på normal måte. 

• Bruk av strøm fra våre brygger på land er ikke tillatt (skjøteledninger/ provisoriske 
løsninger) Dette har også tidligere blitt kommunisert. 

 

Klager 

• Det har kommet flere muntlige klager på støy og bruk av vårt bryggeanlegg ila Pinsen. Vi 
minner om våre havneregler og om at når disse brytes vil advarsel og i siste konsekvens 
eksklusjon være våre vedtatte virkemåter ( se: vedtekter og havnereglement ) 

• Det er ikke tillatt med fast møblement, party telt, større musikkanlegg etc. på våre 
brygger. Vi har egen grill plass til dette. Bryggen skal ha fri ferdsel fra innerst til ytterst 

• Vi ber våre medlemmer sørge for at dette overholdes og at våre vakter rapporterer 
brudd på dette for vår egen sikkerhet 

 


