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Styremøtereferat 4 2022
Dato: 04.04.2022
Sted: Teams/Båthavna
Deltakere:
Henning Johansen
Marianne Davidsen
Rino Bangor
Roger Thorvaldsen
Marius Einarsen
Gro Underhaug
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Agenda:
1. Brygge og kran
2. Utsetting av båter
3. Roller
4. Etablering av årshjul
5. Fastsetting av fast møtedag
6. Andre saker?
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Referat:
1.

Brygge og kran
Det ble vedtatt på årsmøte at bryggefront skal utbedres og kran skal settes opp
på nytt. Det ble også snakket om at dette kunne utsettes til august, og at
prisene forhåpentligvis har sunket noe, etter at prisene på stål og
byggematerialer har steget mye den siste tiden.
Det ble derfor på styremøte bestemt følgende:
Starte med å måle bevegelser på bryggefronten nøyaktig, slik at vi kan følge
med på utviklingen og vurdere om det er tilrådelig å utsette arbeidet med
bryggefronten til neste år eller om det må tas i år. Det skal startes med i uke 14
og skal gjøres før hvert styremøte i 2 måneder. Rino har ansvaret for at dette blir
utført.
Utarbeidelser av avtaler, kontraktinngåelser samt ansvarlig for prosjektet i sin
helhet er Henning.
Informere grunneier av tomta som ligger på fjellet ved siden av krana, om
prosjekt bryggefront. Dette har ingenting med nabotomta til båtforeningen å
gjøre, så dette gjøres bare for å informere. Rino har ansvaret for at det blir gjort.

2.

Utsetting av båter
Utsetting av båter går som normalt, og informasjon om datoer for dette kommer
så fort det er klart. Det blir sendt ut e-post til alle medlemmer med informasjon
om dette.
Marius har ansvaret for utsendelse av e-post med informasjon.

3. Roller
Svein Ivar Broks har hatt mange flere oppgaver enn hva kasserer vervet har vært ment å ha.
Det ble derfor bestemt at alle henvendelser som har med båtplasser og opplag skal sendes
til Roger.
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4. Etablering av årshjul –
Det vil bli utarbeidet et årshjul som vil bli tatt opp på alle styremøter. Årshjulet skal ha faste
punkter som knyttes til kalenderen og skal inneholde budsjettbehandling, forberedelser til
årsmøte, presentasjon av innkalling fra valgkomiteen, sende ut innkalling til årsmøte m.m.
Marius lager et forslag til mal til årshjul, neste styremøte

5. Fastsetting av fast møtedag
Det ble bestemt å ha styremøte hver 4.mandag fra og med den 9.mai. Enkelte justeringer
kan forekomme når mandagen havner på en fridag/helligdag,

6. Andre saker?
Det var 3 personer som var interessert i jobben med renhold av det nye toalett- og dusjrommet.
Marius vil innkalle alle 3 til samtale rett over påske.
Sarpsborg Elektro vil være ferdig med arbeidet med det nye el-anlegget på brygga i uke 15.
Låsen til toalett- og dusjrommet vil være ferdig montert i løpet av påsken. Når det gjelder
programmeringen av nøkkelbrikkene, så er vi avhengig av en pc som har windows 10.
Båtforeningen har i dag ingen egen pc, men Marius har ordnet det slik at vi kan bruke en pc så
lenge han er i styret. Den må oppgraderes til windows 10, noe som Marius vil få gjort rett over
påske.

