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Følgende saker ble behandlet: 

 

HBF medlemsystem: 

• Det er gjort endringer i systemet for å tilpasse nytt API fra SMS leverandør. 

• Ny leverandør av servertjenester er på plass, testing gjenstår før løsningen flyttes 

permanent.  

Brygger: 

• Vinterklargjøring av bryggene er i gang, det kalles inn til dugnader. 

• Det skal utarbeides vedlikeholdsplan for bryggene. 

• Service på brygge 3 og 4, nye moringer. 

Vakt: 

• Noe manglende oppmøte på vakter mot sluttene av sesongen. 

• Blomstervanning legges inn som del av vaktinstruks, har vært dårlig fulgt opp av 

vaktmannskapene i 2019 sesongen. 

Gjesteplasser Tjuvholmen 

• Se på mulighet for oppgradering av friområder tilknyttet gjesteplasser. 

• Fra forrige møte: «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.» Informasjon om dette legges ut før 2020 sesongen. 



Mjøscharter/ Destinasjonsservice AS 

• Det avholdes nytt møte. Det kobles fortsatt strøm til brakka på land fra uttak på bryggene 
noe som gjentatte ganger er tatt opp. Skjøteledninger må fjernes og eventuelt erstattes med 
et permanent opplegg. 
 

Økonomi 

• Økonomien i foreningen er generelt god. 

• Faktura for uteblitt dugnad sendes ut snart. 

• Noen medlemmer ekskluderes grunnet manglende betaling over lang tid. 

• Mulighet for at båtforeningen mister mulighet for momsfritak, dette er ikke bestemt ennå. 
 
Klubbhuset: 

• HPA orienterte om utskifting av rekkverk utenfor kroa, det kan også bli aktuelt å utvide med 
en terrasse i skråningen mot seilforeningsbryggene samtidig. 

• Avklare åpningstider for bobilparkering opp mot åpningstider på kroa. HPA tar et møte med 
TPW. 

 
 

 


