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Styremøte referat 5 2022
Dato: 18.05.2022
Sted: Båthavna
Deltakere:
Henning Johansen
Marianne Davidsen
Rino Bangor
Roger Thorvaldsen
Marius Einarsen
Gro Underhaug

X
X
X
X
X

Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Bestemme geometri for kranfundament og plate (Roger)
Måling og oppfølging av bevegelse av spuntfront
Forslag til årshjul og fast agenda (Marius)
Serverløsning
Økonomi (Marianne)
Oppfølging av kommunikasjon med nabo (Rino)
Vårdugnad
Ferdigstillelse av tilbygg, lås på innsiden av dør ++ (Gro)
Rengjøring
Låsesystem
Fjerning av alger (kommunen betaler ikke for dette i år og vi bør vurdere om vi skal gjøre noe her.
Henning er i tett dialog med Marinesanering som har utført dette tidligere)
12. Tyveri
13. Vakthold
14. Skade på propeller
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Referat:
1. Bestemme geometri for kranfundament og plate
Roger har drøftet dette med flere medlemmer og har endt med dette forslaget. Plate kun på én side (på
vestsiden) høyde på fundamentet for kran heves med 50 cm

2. Måling og oppfølging av bevegelse av spuntfront
Ikke synlig bevegelse og vi vurderer at det ikke er vesentlig bevegelse og at det ikke er kritisk med en
umiddelbar reparasjon. Det tas forbehold om at dette kan endre seg ved økt nedbør. Det har vært
unormalt tørt siden vintere.
Det etableres en bedre løsning for å måle (Rino)

3. Forslag til årshjul og fast agenda
Marius har levert forslag til årshjul og dette tas i bruk. Det skal suppleres med oppgaver. Limer inn
forslaget fra Marius i vedlikeholdsplanen. Det vurderes løpende formen på dette, men inntil videre
brukes den samme fila (Excel-arket) som vi har til vedlikeholdsplan. Styret ser at vi må bli flinkere til å ha
den oppe på hvert møte (selv om det har vært ambisjonen i flere år så hoppe vi ofte over det).
Det ble påpekt at vi til tross for at det for et drøyt år siden ble vedtatt en fast agenda så er vi ikke flinke
nok til å følge denne. Dette er primært formannens ansvar som setter opp agendaen og vi vil etterstrebe
en bedre oppfølging av dette fremover.

4. Serverløsning
Teams-konto etableres av Marius. Dette skal gjøres tilgjengelig for alle i tilstrekkelig tid før neste møte slik
at vi kan lage en katalogstruktur og legge over de viktigste dokumentene før juni-møtet.

5. Økonomi
Ikke noe spesielt å ta opp. Marianne har vært i kontakt med banken og redegjort for at prosjektet blir
utsatt.

6. Oppfølging av kommunikasjon med nabo
Har vært i kontakt med nabo Aronsen, Båthavnveien 3 på østsiden av tomta og han hadde ikke noe imot
at vi gjør nødvendige tiltak på bryggefronten. Vi følger opp når prosjektet skal gjennomføres og sørger for
at det er skriftlig bekreftelse.

7. Vårdugnad
14. juni gjennomføres det vanlig vårdugnad. Marius innkaller.
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8.Ferdigstillelse av tilbygg, lås på innsiden av dør ++
Viser til mottatte kommentarer og bilder fra Gro. Rino utbedrer gjenværende oppgaver. Kommentarene
og bildene bør sammenstilles i et dokument som et vedlegg til dette referatet Detaljene legges ikke inn i
referatet.

9. Rengjøring
Det er etablert en ordning (Marius orienterer Gro) Økonomi og avtaler er på plass og rengjøring gjøres
løpende.

10. Låsesystem
Lås er montert og folk har fått brikker. Ekstra brikke koster 200 kr.

11. Fjerning av alger
Kommunen betaler ikke for dette i år og vi bør vurdere om vi skal gjøre noe her. Henning er i tett dialog
med Marinesanering som har utført dette tidligere. Henning sjekker mulighet for å få det gjort eller leie
utstyret.

12. Tyveri
Det er registrert 2 tyverier av undervannshus. Vi (Marianne) melder dette til vaktselskap.

13. Vakthold
Marianne tar kontakt og melder om at det er viktig at vekterne følger når det er aktivitet i havna og i
båtene.

14. Skade på propeller
Styret skal se på saken på nytt (det gjelder Lillo Larsen) Denne saken skiller seg fra andre ved at det her
var en båt som lå i ro og det var bryggens moringskjetting som kom oppunder båten og skadet propellen.

