
 

 

Styremøte HBF 25.8. 2014 – Klokka 19.00-20.15 

 

Møte innkalt av: Yngve Tomter 

Type møte: Styremøte 

Møteleder: Yngve Tomter 

Referent: Eyvind Harder 

Møtedeltakere:  

Yngve Tomter, formann 

Hans Arne Karlsen, havnesjef 

Jan Olav Høgvold, husansvarlig 

Morten Vardeberg, vaktsjef 

Eyvind Harder, sekretær, ass. kasserer 

Forfall: 

Bjørn Kristiansen, nestformann/havnesjef 

Reidar Otterstad, kasserer 

Utestående saker: 

Parkering forbudt skilt mellom Marinesenteret og opplagsplassen vil bli satt opp i slutten 

av august/begynnelsen av september. 

Gamle bølgedemperen er nå gitt bort (det var Gjensidiges eiendom). 

2 elementer til Odd Martinsen på Kapp. 

2 elementer til Evjua båthavn/campingplass 

2 elementer til Mjøssamlingene på Minnesund 

1 element til de som skal starte vannsportssenter ved gamle Sea Side 

Alle sju er da borte fra moloen vår. Det gjenstår opprydding på moloen. Dette vil bli tatt 

på dugnad – det skal også gruses på deler av moloen. 

Sak 1: 

Orientering om styrets ansvarsområder. Jan Olav orienterte om ventilasjonsanlegget 

i klubbhuset. Her må det legges opp ny strømforsyning, elektriker vil ta seg av dette. 



Innredningen fra Sea Side, bardisk og diverse belysning har HBF fått av Hamar 

kommune. Nye møbler på terrassen er kjøpt inn av båtforeningen. Arrangementene i 

sommer – Båtrace og Dance with a Stranger har vært meget vellykket. De som har gått 

vakter lengre enn 3 time, får dette kompensert med ett års dugnadsfritak på nye 3 

timers jobb. HBF får gjort veldige mye arbeid gratis ved at flere jobber dugnad får 

båtforeningen. 

Sak 2: 

HBF må få til en betalingsordning i forholdet til bobiler på parkeringsplassen – dette blir 

tatt opp med Hamar kommune – kommunen eier parkeringsplassen, men bobileneeierne 

bruker strøm, vann, søppelcontainer og toaletter, som påfører HBF utgifter. Dette vil bli 

tatt opp med Hamar kommune. 

Sak 3: 

Morten Vardeberg orienterte litt om vaktordningen. Det er en del båter som ligger på 

gjestebrygger. Her må det legges beskjed i båtene om at dette ikke er lovlig. Dette må 

havnesjefene ta seg av, ikke nattevaktene. Vaktene skal rapportere til styret om 

feilplasserte båter. Vaktene har ikke anledning til å leie inn vakter selv, alt slikt skal gåt 

gjennom vaktsjef. Brannslukningsapparater er innkjøpt, 6 apparater – tre i hver vaktbu. 

Vaktordningen fungerer meget bra – noe av dette skyldes SMS-varslingene. 

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: 

Hans Arne orienterte om etableringen av nye båtplasser på forlengelsen av brygge 4 og 

6. Det blir 12 nye plasser på disse to bryggene. Hans Arne og Bjørn Kristiansen tar tak i 

dette, bryggene er på plass, men utriggerne  skal monteres. Ellers er det gjort en del 

reparasjoner på diverse brygger. Nye fester til brygge 1, 2 og 3 på moloen er på plass. 

Bryggene blir trukket over mot moloen før isen legger seg på høsten. Nedgang på brygge 

6 skal skiftes ut. Det skal også lages en ny nedgang til bølgedemperen. 

Sak 6: 

Sekretær orienterte litt om arbeidsoppgavene sine. Stort sett henting av post og sjekking 

av fakturaer, og mottak av mailer som videresendes til rette vedkommende i styret. 

Sak 7: 

Formannen orienterte om hva folk mener om HBF. Båteierne er veldig fornøyd med 

anlegget vårt og arrangementene.  

 

 

 



Sak 8: 

Rapport fra kasserer Reidar Otterstad: 

Foreningens økonomi er fortsatt god. Beholdningen i banken var pr. 20.8.2014 kr 1 283 

760,93. Justert for fakturaer vi ikke har mottatt og saker som skal faktureres, er saldo kr 

881 854.-  

I tillegg ligger kundefordringen på ca kr 175 000.- for 2014.  

Innkreving av dugnadsavgiftene for 2013 har gått bra, mindre støy enn tidligere. 

Foreningens lån i Toten Sparebank, er nedbetalt med kr 800 000.- i perioden. 

 

 

 

 


