
Styremøte HBF 24.04.2017 
 
Møtet Innkalt av:            Yngve Tomter 
Type møte:                       Styremøte 
Møteleder:                        Yngve Tomter 
Referent:                           Yngve Tomter 
 
Møtedeltagere: 
 
Yngve Tomter 
Bjørn Kristiansen 
Tore Nilsen 
Hans Petter Aas 
Hans Arne Karlsen 
Reidar Otterstad 
 
Frafall: 
Ståle Rindal 
Bjørn Andersen 
Magne Morsund 
  
  
Oppdatering fra respektive ansvarsområder: 
  
Vakt 
  

 Som vanlig endel telefoner gjennom sesongen. Ingen større saker men noe få klager på høy 
musikk etc. Ifm helg og konserter på Tjuvholmen. 

 Generelt inntrykk at vaktene har fungert bra så langt i sesongen. 

 Vaktene vil bli instruert til å sjekke betaling av bobiler. 

 Nye vaktklær vil bli kjøpt inn da de gamle er utslitt 
  
Klubbhus 
  

 Ny dør er satt inn sammen med nye lister på baksiden av klubbhus. 

 Rest. Arbeid på toaletter og dusj er ordnet. 

 Vaktbua på Tjuvholmen skal oppdateres fikses ila høsten. 

 Dugnad planlegges for vask utvendig samt tak på klubbhus.  

 Dugnad planlegges for noe malearbeid/ oppgradering inne på kroa. 

 Ventilasjon skal utbedres og settes i drift våren -18. 

 Tilgang/ kort til sanitæranlegget vårt revurderes for å skille på båt, bobil og andre «brukere». 

 Fukt vifte skal monteres i dusjanlegg. 

 Ny strøm måler (undermåler) er montert for å skille klubbhus/ Kro. 
  
Økonomi 
  

 Inntekter fra bobiler er i henhold til plan og ser bra ut. 

 Ellers god likviditet/ økonomi i HBF. 

 Fremdeles utfordringer med å få enkelte medlemmer til å betale. 
  



Vedtak: Da dette i stor grad gjelder de samme personer hvert år vil vi nå gi en advarsel om betaling 
med info om at plassen tas tilbake og videresolgt for å dekke HBF sine utgifter.  
Dette er også i henhold til våre vedtekter. 
  
Havner 
  

 Fremdeles mange som legger båten på gjesteplasser og andre steder uten lov. Dette følges 
opp med skriftlige advarsler men vanskelig å «ta» de skyldige. Praksis med å klippe låser for 
så å heise båten på land vurderes. 

 Fortsatt planlegging av vedlikehold gjøres slik at detaljer/ kost kommer med i budsjett for 
2018 og videre. 

 Når treverk for feste av T-skinner må skiftes på betongbryggen, vil t-skinne forsvinne og 
erstattes med klave lik slik det er utført på de nye elementene. Treverket vil ikke bli byttet på 
dugnad men av Småbåthavner for å få det profesjonelt utført. (Småbåthavner tar ikke garanti 
for noe de gjør på våre brygger da de ikke kjenner styrken på betongen) 

  
Generelt 
  

 SMS meldinger til medlemmer vurderes/ revurderes da disse masseutsendelsene koster 
endel penger. 

 Informasjon i Brønnøysund registrene oppdateres av Sekretær i samarbeid med Kasserer. 
(Feil informasjon i dag) 

 Det kommer mange spørsmål fra Bobilturistene til ansatte på Kroa. Vi må prøve og 
«kvantifisere» dette og finne ut om mere informasjon skal legges ut på hjemmesiden vår og 
eller mere i form av oppslag/ plakater. 

 Skal Rib-Safari Mjøsa fortsatt ha strøm skal egen kabel med undermåler etableres. Kosten for 
en slik etablering skal ikke betales av HBF. 

 Det er kommet forslag om å sette opp søppeldunker på Grøtodden. Dette vil ikke bli gjort da 
det ikke finnes en etablert ordning for tømming av disse og ved gjensetting av matrester vil 
måkeproblemet bare blir verre. Alle tar med sitt eget søppel blir konklusjonen. 

 Båtforeningens dugnadsbidrag til arrangementer der HBF i utgangspunktet ikke har noe 
ansvar, vil bli revurdert. Styrets holdning pt er at vi ikke skal stille med dugnadshjelp uten 
kompensasjon og at dugnadene må sees på der egne vaktmannskaper i havnene styrkes. 

 


