
Styremøte HBF 08.03.2023  

Møte innkalt av: Yngve Tomter 

Type møte: Styremøte 

Møte leder: Yngve Tomter 

Referent: Heidi Nordhaug 

Møtedeltagere: 

Yngve Tomter, Hans Arne Dybsand, Hans Petter Aas, Willy Westeng, 

Tore Nilsen og Heidi Nordhaug  

Frafall: Bjørn Kristiansen 

 

Følgende saker ble behandlet: 

• Utestående oppgaver 

• Oppdatering fra respektive ansvarsområder 

• Årsmøte, input til protokoll og bestemme dato 

• Eventuelt 

 
 
Utestående oppgaver: 
 
Det er brudd i ytterste element på bølgebryter. Reparasjon vil bli foretatt av Småbåthavner før 
båtsesongen starter. 
 
 
Oppdatering fra respektive ansvarsområder: 
 
Havner: 
Kommunen ønsker i utgangspunktet flere gjesteplasser i Brygga båthavn, men det vil ikke bli noen 
utvidelser av dette i 2023. Bygging ellers i kommunens regi vil ikke komme i konflikt med 
båtforeningens plasser. 
Dag Fjellking slutter sin virksomhet på Marinesenteret. Det er Hamar kommune som eier bygget, og 
videre drift her er ikke avklart. Fjellking vil fortsatt står for utheising av båtene før sesongen i år. 
 
 
Klubbhus/bobil: 
Det har vært et møte med driver av kroa i forhold til åpningstider og dennes bistand i forhold til 
bobilparkeringen. 
Betalingsautomaten for bobilparkeringen skal nå fungere greit, og det jobbes med en rutine for 
driften av plassen. 
På klubbhuset skal det i 2023 males noen vegger og det skal skiftes markiser over uteserveringen. 
Det bør pyntes opp på grusplassen rundt vaktbua, og det innhentes pris på dette. 
Uteområdet skal pyntes opp med blomster i kasser. Det ses på innkjøp av nye kasser med 
selvvanningssystem, evt sjekkes opp om det er mulig å få lagt svetteslanger/vanningsanlegg til 
kassene. 
 
 
Økonomi: 



Kasserer gjennomgikk regnskapet for 2022, og regnskapet ble godkjent av styret. 
Budsjettforslag for 2023 ble gjennomgått. Dette går ut med et underskudd på kr 140.000,-, og ble 
godkjent av styret. 
 
 
 
Sekretær: 
Arbeidet med ny hjemmeside er avsluttet og siden er lansert. Den nye hjemmesiden kommuniserer 
nå greit med medlemssystemet. 
 
 
Vakthold: 
Vakthold går sin gang med kameraovervåkning og vakt-runder fra Avarn, ingen forandringer. 
 
Årsmøte: 
På grunn av sykdom og virussituasjon er årsmøte utsatt noe og vil avholdes 27.04.23. Fullstendig 
innkalling med sakspapirer sendes ut innen utgangen av mars. Det berammes et nytt styremøte for 
avholdelse siste uken før årsmøte. 
 
 
Eventuelt: 
 
 
Styret. 


