
 

 

Styremøte HBF 16.6. 2014 – Klokka 19.00 – 21.00 

 

Møte innkalt av: Yngve Tomter 

Type møte: Styremøte 

Møteleder: Yngve Tomter 

Referent: Eyvind Harder 

Møtedeltakere:  

Yngve Tomter, formann 

Bjørn Kristiansen, nestformann/havnesjef 

Reidar Otterstad, kasserer 

Hans Arne Karlsen, havnesjef 

Jan Olav Høgvold, husansvarlig 

Eyvind Harder, sekretær, ass. kasserer 

Forfall: 

Morten Vardeberg, vaktsjef. 

Utestående sak: Bjørn Kristiansen tar kontakt med kommunen ang. anskaffelse av flere 

badebøyer og kart over hvor bøyene skal ligge. 

Sak 1: 

Parkering mellom Marinesenteret og opplagsplassen på Tjuvholmen. Dette er ett hinder 

for vanlige personbiler og større lastebiler, og store brannbiler. Bjørn Kristiansen tar 

kontakt med Hamar kommune ang. oppsetting av parkering forbudt skilt på denne 

strekningen. 

Sak 2: 

Styret må passe på at ved alle elektriske installasjoner skal det kun brukes autorisert 

personell. 

Sak 3: 

Bjørn Kristiansen orienterte litt om utleie av plasser, som eier ikke skal bruke selv i 

denne sesongen. Det er utleid 86 plasser. Det ble en del diskusjon om bruk av plasser, 

ulovlig utlån av plasser etc. Dette følges opp av Bjørn Kristiansen. Her må båtplasseiere 

følge vedtektene i HBF. 



Sak 4: 

Nye brygger i forbindelse med utvidelse på brygge 4 og 6, vil bli kjøpt av Småbåthavner 

på Skarnes. Liengen stål lager braketter for innfesting mellom gamle brygger og nye i fra 

Småbåthavner. Liengen skal også lage braketter for innfesting av Småbåthavners flytere 

på det gamle anlegget. 

Sak 5: 

Vaktsjef Morten Vardeberg melder at vaktordningen går veldig bra. Morten har også ved 

flere anledninger vært innom i vaktbuene etter klokka 21.00 for å gjøre seg kjent med de 

som går vakt. 

Sak 6: 

Vedlikehold av brygge 5 og 6. Nytt element på brygge 5 er på plass, og rekkverk på 

brygge 6 er montert. Vann og strøm på bølgebryteren er på plass. Nytt rekkverk på 

brygge 7 på Brygga båthavn skal monteres i løpet av neste uke. 

Sak 7: 

Gamle bølgebryteren, 5 er gitt bort, og de resterende 2 vil bli fjernet av Gjensidige 

Forsikring. 

Sak 8: 

Kasserer Reidar Otterstad informerte om at vi har nedbetalt lån med 800.00.- kroner. Vi 

har sendt ut årets fakturaer – ca. 815.000,- kroner. Vi har pr. dato en beholdning på ca. 

1.000.000,- kroner. Kasserer orienterte om at han arbeider med søknad om 

momskompensasjon. Reidar ba alle styremedlemmer om å gå inn på Altinn og registrere 

seg. Alle som har fått regning på uteblitt dugnad har gjort opp for seg i år. 

Sak 9: 

Klubbhuset. Vi har fått en god del innredning og belysning fra Sea Side, blant annet en 

bardisk som nå er installert på Kroa. Ventilasjonsanlegget på klubbhuset vil bli installert i 

løpet av 2 uker. Nytt møblement ute er innkjøpt og er på plass. Klubbhuset er også 

vasket utvendig. 

Sak 10: 

Jan Olav orienterte litt om den nye hjemmesida til HBF og viste styret det nye designet 

på denne. Jan Olav mener at vi skal være i mål med hjemmesida i løpet av 2 uker. 

Sak 11: 

Hvordan takler vi båter som ligger ulovlig på gjesteplasser og bølgebryteren. Lager ett 

skjema som blir lagt i båtene, hvor eier blir gjort oppmerksom på at dette er ulovlig. Skal 

det klippes av låste kjettinger, skal det alltid være 2 stk. fra styret til stede. 

 

 


