
 

 Styremøte HBF 05.09. 2016  
 

Møte innkalt av:  Yngve Tomter  

Type møte:   Styremøte  

Møteleder:   Yngve Tomter  

Referent:   Yngve Tomter  

 

 

Møtedeltakere:  

Yngve Tomter, formann  

Bjørn Kristiansen, nestformann/havnesjef  

Reidar Otterstad, kasserer  

Jan Olav Høgvold, husansvarlig  

 

Frafall: 

Morten Vardeberg, vaktsjef.  

Eyvind Harder, sekretær, ass. kasserer  

Jan Olav Høgvold, klubbhusansvarlig 

 

 

Utestående sak:  

1  Jan Olav vil legge fram forslag til ny kontrakt med driver av kroa på neste styremøte. 
 
Nye saker: 

1. Solcelle drevet LED lys er montert på Grøtodden brygga for å bedre sikkerheten på mørke 

kvelder. 

 

2. Oppfølging av vaktmannskaper samt gjennomgang av vaktrapporter må følges opp tettere. 

Oppdatert status til styret av vaktsjef neste styremøte. 

 
3. En plan for utestående arbeider på klubbhuset må lages. Vi har blant annet «heftelse» etter 

inspeksjon av strøm. Framdrifts plan legges fram av Klubbhusansvarlig neste styremøte. 

 
4. Det er etablert 32 nye båtplasser i sesongen 2016. Bryggene er levert av Småbåthavner og er 

en forlengelse av eksisterende trebrygger. Disse vil også få vann og strøm til sesongen 2017 

 
5. Reparasjoner av brygge 4 blir utført av Småbåthavner og følges opp av Havnesjefer. 

 
6. Skader av treverk på bølgebryter, ytterside, følges opp med eier av husbåten. Havnesjefer 

gjør dette. 

 
7. Alle gjestebåtplasser skal merkes tydelig. Skilt skal settes opp med informasjon om hvor 

lenge man kan ligge uten nærmere avtale. Overtredelse medfører at båten heises på land for 

eiers kostnad og risiko. 

 



8. Kort melding er sent grunneier(e) basert på informasjon om dobbeltsporet jernbane og 

innvirkning på området Mælumsvika og Grøtodden. Generelt sett har vi ikke påvirkning på 

hvor sporene kommer til å gå men vi vil sammen med grunneier kreve eventuelt erstatnings 

områder slik at båtlivet kan fortsette som før i dette området. 

 
9. Møte(r) vil bli avholdt med Politiet, Hamar kommune, Hamar roklubb, Hamar Seilforening, 

Sentrumsforeningen og Park og idrett HK for å treffe tiltak på ulovlig «camping» tigging og 

søppelsituasjonen på Tjuvholmen og generelt i Hamar by. Yngve Tomter innkalt med Bjørn 

Kristiansen som stedfortreder. 


