
Styremøte HBF 16. september 2013 klokka 18.30 – 20.30 
 
Møte innkalt av: Yngve Tomter 
 
Type møte: Styremøte 
 
Møteleder: Yngve Tomter 
Referent: Eyvind Harder 
 
Møtedeltakere: 
Yngve Tomter – formann 
Bjørn Kristiansen – havnesjef/nestformann 
Hans Arne Karlsen – havnesjef 
Jan Olav Høgvold – husansvarlig 
Frank Erik Kristiansen – vaktsjef 
Reidar Otterstad - kasserer 
Eyvind Harder – sekretær/ass. kasserer 
 
‘Saker fra styremøte 3. juni 2013: 
 
Sak 1:  
OK. Regning fra Hamar kommune er betalt. 
 
Sak 2: 
OK. Klubbhuset. 
 
Sak 3: 
OK. Vaktene går som planlagt. 
 
Sak 4 – 5 – 6. 
OK. 
 
Nye saker: 
 
Sak 1: 
 
Formann orienterte fra møte med Hamar kommune, som også nestformann var med i. Deltakere var ordfører og varaordfører ang. kaikant og opprustning 
av åttemetersplanet. HBF stiller seg positivt til dette. 
 
Atlungstad Brenneri og Atlungstad Golf har fått lånt  3 elementer fra gjestebrygga vår i forbindelse med Atlungstad-dagen, den 15. september. 
 
Marex har vært i kontakt med formann med tanke på visning av båter på Hamar. Vi kan tenke gjennom dette i løpet av vinteren og forsøke å få noen flere 
leverandører til Hamar. Styret kunne tenke seg at vi bruker innsida av bølgedemperen til en slik visning av båter. 
 
 
Sak 2: 
Reidar orienterte litt om økonomien i HBF, som for tiden er meget bra. Inntektene er bra, og utgiftene er mindre. Renovasjon er en stor utgift som stadig 
stiger. 
Jan Olav tar opp med krodriver og går gjennom avtalen for å få ryddet opp i økonomi. 
HBF sliter med å få inn alle kontingenter fra medlemmer og båtplasser. 
De som kun er medlemmer, og ikke betaler blir varslet og hvis vi ikke hører noe blir de strøket av medlemslista. 
 
Sak 3: 
Jan Olav orienterte litt om klubbhuset. Vi har hatt ett stort strømforbruk i juni – juli og august. Jan Olav tar tak i dette og prøver å finne ut hvorfor 
strømforbruket er så høyt i disse månedene. 
Det har vært ett innbrudd i dusjautomaten, og noen har også klart å «lure» automaten, slik at det har vært mulig å dusje uten å betale en periode. 
Det kom forslag om at vi neste sommer må tømme automaten med kortere intervaller. Automaten skal også utbedres slik at det blir vanskeligere å bryte seg 
inn i den. 
Jan Olav fortalte også at Eldar Vågan var svært fornøyd med årets sommershow. 
Husansvarlig arbeider videre med å forbedre det trådløse nettverket på Tjuvholmen. 
 
Sak 4: 
Frank orienterte om vaktholdet. Det sviktet noe med vakter som ikke møtte opp under fellesferien. Dette skaper en god del merarbeid for vaktansvarlig. 
Ellers er det stort forbruk av innleide vakter i foreningen. 
Vaktinstruksen må sees igjennom å revidere denne, slik at den blir enklere å forholde seg til. 
Styret vurderer å innføre strekkodeleser, slik at vaktene må gå runder på hver brygge til bestemte tider. 
Området bør også skiltes bedre, i forhold til videoovervåkningen vår. 
Frank orienterte om å kjøpe inn nye møbler i vaktbua på Brygga. 
Vaktsjef vil også ha en dugnad på taket av vaktbua på Tjuvholmen, pga. lekkasje. 
 
Sak 5: 
Hans Arne Karlsen orienterte om diverse vedlikehold som er gjennomført i løpet av sommeren. Ett nytt element som skal skiftes på brygge 5. Bjørn tar 
kontakt med Småbåthavner ang. dette. Elementet må på plass for sesongstart i 2014. 
Havnesjefene forbereder seg til vinterklargjøring av havna. 
Strømmen vil bli frakoblet fra kontaktene på land, slik at vi ikke får noen skader på dette i løpet av vinteren. 
HBF får stadig henvendelser ang. plass til seilbåter i vårt anlegg, dette på grunn av at Hamar Seilforening har en grense på 30 fot. 
Bjørn sjekker med småbåthavner om seilbåter kan slite mer på anlegget vårt enn motorbåter. 



Sak 6: 
Sekretær orienterte litt om sitt område. Det er stadig henvendelser fra medlemmene både på mail, meldinger og telefoner.  Dette blir det svart på, eller 
videresendt til rette vedkommende i styret, slik at medlemmene får ett raskt svar. 
Sekretær har også funksjon som å hente post, og sjekke alle regninger, og få de på rette kontoer i regnskapet. 
 
 


