Styremøte nr.1/15 26.03.2015
Gikk gjennom nye roller og styrets sammesetning, Vedtektene skrives om i løpet av året,
presenteres på nettsiden for kommentarer når klart.

Gikk gjennom arbeidslista fra styremøtet fra oktober 2014,

Utliggere
på
ytterst i havna.

bølgebryter Erfaringsmessig er det her vi får eventuelle skader som
følge av is på vinteren. Vinteren 2013 ble flere av
utliggerne ødelagt/revet av. Foreningen har diskutert flere
forskjellige forslag til hvordan utliggerne kan sikres, uten å
finne en god løsning som er mulig å få gjennomført.

Styre besluttet å avvente eventuelt skadeomfang kommende
vinter, før det tas beslutning om det er grunnlag for å bruke
dels store ressurser på å sikre disse. Alternativet er å
budsjettere med noe skader etter hver vinter.
Uteliggere blir tatt opp hver vinter
Zink anoder på ny kaifront

Zink anoder er kjøpt inn, og det gjenstår å få disse montert
fast i kaifronten. Styre har fått informasjon om at dette er
planlagt og vil bli utført i nær fremtid.
Utført

Kledning på kaifront

Styrebesluttet å igangsette arbeidet med å kle inn ny
kaifront med trepanel. Da kledning på gammen kaifront er
dårlig/ løs, ble det besluttet at vi også bytter ut denne.
Samtidig foretas en kontroll av zinkanoder på gammel
kaifront.

Når vi bytter kledning på gammel front samt kler ny front,
vil kai anlegget fremstå som helhetlig og nytt. Viktig at det
også monteres bjelke på toppen av kaifronten.
Overgang mellom
flytende brygge.

Kran

fast

og Overgangen mellom fast og flytende brygge er skadet.
Styre besluttet at denne må repareres.

Det er flere utestående avvik på krana. Dette må utbedres/
ordnes innen neste kontroll (våren 2015). Punkter som

utestår er:
1. Montere stopp/ hovedbryter ved betjeningspanel
2. Lage inspeksjonsluke for å kontrollere oljenivå på
kranspill/motor.
3. Få sertifisert/ byttet løfte åk.

Bygge et enkelt «toalettbygg/ I dag er det stasjonert en WC konteiner i båthavna. Denne
miljøstasjon»)
er uhygienisk og stygg. Samtidig er det et ønske fra flere
medlemmer om at det bør være tilgang til et toalett i havna.

Det er også et ønske fra styre om å få etablert et bedre
system for håndtering av søppel og annet avfall. Inkludert
brukte batterier og spillolje.

Styre besluttet å igangsette et forprosjekt for å se på
mulighetene for å få bygget et enkelt «toalettbygg» gjerne
sammen med en type miljøstasjon. I første omgang vil det
bli innhentet forslag til type bygg, størrelse og priser.
Toalettkonteiner
Innføre
havna

«rusken

Toalettkonteineren som i dag er utplassert i båthavna vil bli
fjernet ved neste dugnad.
aksjon» i Det er ofte mye rot, søppel, kvister/ trær o.l som ligger
rundt i havna. Dette bidrar til dårlig plassutnyttelse samt gir
et skjemmende inntrykk av selve havna. Styre ønsker at det
innføres en eller to årlige «aksjoner» hvor rydding av havna
er agenda.

Lys i havna og på bryggene

Det er mange lys både i havna og på bryggene som ikke
fungerer. Dette må repareres/ skiftes slik at vi har
tilstrekkelig lys.

Reparasjon/ oppgradering av Det er et ønske fra styre at vi får fjernet stokker og wire på
gammel flytebryggedel
gammel flytebryggedel. Her er det ønskelig å legge ut
utliggere i stede. Styre innhenter priser på utliggere, samt
pris på eventuelt ny flytebrygge her.

Krana er nå godkjent .

Det blir utarbeidet en vedlikeholdsplan, den skal inneholde vanlig vedlikehold som maling av
hus, smøring av brygger, kran vedlikehold, opptak av uteliggere osv

Bryggesjefen blir kaldt inn på neste styremøte
Saker som må taes kjapt er rette brygga ut, mulig skjøte på stolper, høre med Grunneier om
graving fra hans side

Styremøte nr.2/15 21.05.2015
•
•
•

Gjennomgang av vedlikeholdsprosjektene, Ferdigstillelse av bryggefront
Utkast til ny hjemmeside
Opprydding, blir leid en conteiner, opplagsutsyr merkes og fjernes innen 5.juni.

Dette er noen sentrale oppgaver som Svein Ivar har foreslått at vi drøfter om skal inn i eller
kobles tettere på styret:
•
Lede opptak / utsettings gruppen . I samråd med styre bestemme dager for ut og opp
setting. Fordele jobben på utsettings gruppen.
•
Ansvar for vedlikehold og godkjenning av kran med tilbehør.
•
Ansvar for utleie / salg og plassering av båter i anlegget. Dette sammen med Kasserer.
•
Delta i jobben med ut - / opp setting.
Styret ønsker at Roger deltar i denne drøftingen på neste møte.
Det vil være en naturlig fortsettelse av de endringene som er gjort så langt å se på flere
oppgaver, roller og funksjoner og hvordan disse i bedre grad kan koordineres med det øvrige
styrearbeidet.
Styremøte nr.3/15 17.06.2015
Vi følger opp styremøtet fra forrige gang med gjennomgang av vedlikeholdsprosjektene med
særlig vekt på hva som vi mener bør avsluttes på denne siden av ferien. Spesielt at vi sjekker
over funksjoner som går direkte på båtplassene (vann, strøm, fortøyning, søppel, opprydding
m.m.)
Øvrige punkter:
•
Roller og oppgaver i foreningen (dette ble ikke behandlet forrige gang)
•
Planlegging av prosjekter som skal gjøres etter ferien

Styremøte nr.4/15 31.08.2015
Siden det har vist seg krevende å komme så langt som planlagt har vi ikke igangsatt noen
aktivitet med den gamle flytebrygga.
•
•
•
•

Ferdigstilling av bryggefront
Oppsveising av vinkler for fremre del, Rolf Sture er kontakt og han utfører sveisingen
Trefront og toppbjelke (avslutning på toppen slik at ikke noe triller over kanten i
tillegg til noe vi kan fortøye i.
Riving og gjenoppbygging av gammel bryggefront

•

Oversikt over det elektriske anlegget. Bytting av fotocelle for lyskaster på garasje
(lyset står på konstant)

Planlegging av øvrig nødvendig vedlikehold før vinteren

Styremøte nr.5/15 07.10.2015
•
•

Gjennomgang/status for prosjekter/vedlikehold
Etablere vedlikeholdsplan for foreningen

Styremøte nr.6/15 26.11.2015:
1. Styrets sammensetning. Endret styre ble vedtatt på siste årsmøte og styret har ved flere
anledninger jobbet med dette. Som et resultat av dette vil vi revidere §7 i reglementet
som styrets sammensetning og foreningens øvrige komiteer og funksjoner. Teknisk
komité er endret til Opptak- og utsettingsgruppe og reglementet for denne gruppen
er endret. I tillegg er
2. Denne gangen så vi i tillegg på muligheten for å flytte rollen som Havnesjef inn i
styret og Roger Thorvaldsen (som i dag har denne rollen) var innkalt for å drøfte dette.
Styret er av den oppfatning at foreningen bør samle den operative ledelsen i styret og
dermed også få denne rollen inn i styret. Vi ble enige om at dette og utarbeidet forslag
til justert reglement for havnesjefen.
3. Dugnadsreglement tas ut. Dette anses unødvendig med de endringer som nå er vedtatt.
4. Det er bestemt at styret skal etablere en vedlikeholdsplan som skal bidra til en bedre
oversikt over de ulike oppgavene som ikke er prosjekter, men anses som periodisk
vedlikehold med ulike intervaller.
5. Strømmåler skal kobles til de båtene som ligger med varme på ved vinteropplag.

