
 

 

Styremøte HBF 11.04. 2016 – Klokka 18.30 – 20.15 

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 

Jan Olav Høgvold, husansvarlig 

Hans Arne Karlsen, havnesjef 

Eyvind Harder, sekretær, ass. kasserer 

Ikke møtt: 

Morten Vardeberg, Vaktsjef 

Utestående sak: 

Ny avtale med driver av kroa (Tore Petter Wang). Det arbeides med ny avtale. Jan Olav 

skal legge fram et nytt forslag til neste styremøte. 

Sak 1: 

Konstituering. Styrets medlemmer fortsetter i de samme funksjoner og med det samme 

ansvar som i 2015. 

Sak 2: 

Vaktsjef sørger for å leie inn vakter til forestående russefest lørdag 16.april på kvelden 

og til søndag morgen likt slik det ble gjort i 2015. 

Vaktstart 29. april på Tjuvholmen. 

Vaktstart 13. mai på Brygga. 

Båter som ønsker å ligge på Tjuvholmen før vaktstart på Brygga, oppfordres til å legge 

seg på brygge 6 og legge navn og telefonnummer godt synlig i båtene. 

 



 

Sak 3: 

Bølgebryteren i forlengelse av molo. 

Bølgebryteren er reparert etter ødeleggelser i løpet av vinteren, av Marina Solutions på 

oppdrag av Etne betong. 

Brygge 5 blir reparert i uke 16 etter en del ødeleggelser i løpet av vinteren 2015 – 2016. 

 

Sak 4:  

Uthavnsbrygga som ligger ved Ridehuset. 

Brygga som hører til på Grøtodden som slet seg i løpet av vinteren og nå ligger delvis på 

land ved Ridehuset må holdes under oppsikt, og må slepes tilbake til Tjuvholmen så fort 

den flyter, og må sjekkes for eventuelle skader, før den slepes til Grøtodden. 

Sak 5: 

Kontrakter med frivillig vaktmannskaper. 

Vaktsjef må gå gjennom lista med frivillige vakter og oppdatere denne med det 

mannskap vi mener er skikket til oppgaven basert på erfaring over de siste år. Videre 

sette opp en «kontrakt» som beskriver deres ansvar og dere forpliktelse til å følge 

vaktinstruksen. Kontrakt signeres og brudd på denne medfører at de strykes fra våre 

lister. Vaktinstruksen må gjennomgås og oppdateres der det er nødvendig. Ett 

oppstartsmøte med alle frivillige vakter skal gjennomføres før utløp av mai måned.  

Det understrekes at alle vakter skal bære vaktvest/vaktjakke under hele 

vakten. 

Sak 6: Brygger på Tjuvholmen. 

Bryggene 4, 5 og 6 på Tjuvholmen ligger utsatt til for bølger og vind. De krever 

forholdsvis store vedlikeholds arbeider hvert år. Dette koster penger. Havnesjefer 

kontakter mulige leverandører av slike brygger for sammen med de sette opp et forslag 

og plan på hvordan dette bør vedlikeholdes og hvordan vi gradvis i kommende år kan 

gjøre utskiftinger av bryggeelementer. 

Sak 7: Økonomi. 

Kasserer Reidar Otterstad orienterte litt om økonomien i HBF. Vi har dessverre noen 

medlemmer som ikke gjør opp for seg, dette medfører mye arbeid for kasserer, og bør 

være ganske unødvendig. 

Styremøtet avsluttet klokka 20.15. 

 


