
Styremøte HBF 28. januar 2013 – klokka 18.30-21.00 
 

Møte innkalt av: Yngve Tomter 

Type møte: Styremøte 

 

Referent: Eyvind Harder 

Møteleder: Yngve Tomter 

 

Møtedeltakere: Yngve Tomter – formann 

Bjørn Kristiansen – havnesjef/nestformann 

Hans Arne Karlsen – havnesjef 

Jan Olav Høgvold – husansvarlig 

Reidar Otterstad – kasserer 

Frank Erik Kristiansen – vaktsjef 

Eyvind Harder – sekretær/ass. kasserer 

 

Tidligere saker fra 11. juni 2012: 

Sak 3: Angående gammel bølgebryter. Bjørn tar kontakt med Gjensidige om eierforholdet til 

bølgedemperen. Hvis bølgebryteren tilhører HBF, gjør vi forsøk på å selge de elementene som 

er brukbare. 

 

Sak 11: Redningsleidere på trebryggene – Jan Olav tar tak i dette. 

 

Sak 3 fra styremøte 24. september: 

Hubro kjøpes inn av Hans Arne Karlsen som monterer opp denne på bølgebryteren, dette som 

ett forsøk på å unngå måkeplagen.  

I tillegg legges det ut vann på bølgebryteren, og setter vaktene til å spyle denne ved behov. 

Det skal i tillegg settes opp skilter med forbud mot å fiske i anlegget. Problemet med fisking 

er at ”fangsten” blir lagt igjen på bryggene og tiltrekker seg selvfølgelig enda flere måker. 

 

Sak 4 fra styremøte 24. september: 

Søknader om ekstra bom på båtplass vil ikke bli akseptert av styret. 

 

Sak 1: styremøte 28. januar 2013: 

Det ble en del diskusjon omkring styret i HBF og valg på årsmøtet, som skal avholdes 

mandag 11. mars. Yngve tar kontakt med valgkomiteen ang. valg på årsmøtet. 

 

Sak 2: 

Vaktansvarlig Frank Kristiansen tok opp når vaktene skal starte. Det ble en del diskusjon om 

dette, og konklusjonen ble at vi starter med vakt i begge havner fra 3. mai. 

 

Sak 3: 

Egen sak omkring dugnadsavgiften (ikke møtt på dugnad) må vurderes, og legges fram 

forslag om en reduksjon på denne til årsmøte. Sekretæren legger fram et forslag til årsmøtet 

på en reduksjon til 1.200,- kroner. (Tidligere 1.800,- kroner). 

 

Sak 4: 

Vaktsjef ville ha en opprydding i de som er fritatt for vakt. Dette ble tatt på møtet med en 

gang. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


