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Styremøte referat 6 2022
Dato: 07.06.2022
Sted: Båthavna
Deltakere:
Henning Johansen
Marianne Davidsen
Rino Bangor
Roger Thorvaldsen
Marius Einarsen
Gro Underhaug

X
X

X
X

Agenda:
1. Gjennomgang av forrige referat
2. Økonomi
Evt revidering av budsjett
3. Vedlikehold
Justering av brygga
4. Brygge / opplag
5. Skade på propell
6. Vurdering av serverløsning
7. Prosjekter
a. Tilbygg og ferdigstilling
b. Bryggefront – oppfølging av måling og tiltak. Hva gjør vi med lagring av båter hvis vi ikke
etablerer ny spunt?
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Referat:
1. Gjennomgang av forrige referat
Tegninger til nytt kranfundament er ferdig tegnet av Henning. Det vil bli plate kun på en side (vestsiden)
og høyde på fundamentet heves med 50 centimeter.
Det skulle etableres en bedre måte å måle og følge opp bevegelse av spunt front. Rino hadde ansvaret,
men er enda ikke påbegynt..
Årshjulet vil bli tatt i bruk på styremøtene.
Den nye serverløsningen med Teams-konto er opprettet på Jottacloud. Foruten Marius, så sliter vi andre
med å få logget oss på. Marius sjekker opp dette.
Vårdugnaden 14.juni blir endret til 16.06.2022
Utbedringene av gjenværende oppgaver på tilbygget skulle Rino ha ansvaret for. Er ikke blitt gjort.
Marianne har sendt e-post til vaktselskapet angående tyveri av undervannshus, og viktigheten av at
vekterne følger med når det er aktivitet i havna og i båtene. Har ikke mottatt svar.

2. Økonomi
Evt revidering av budsjett
Vedlikeholdsbudsjettet økes med kroner 30.000,-. Det skyldes at brygga blant annet skal justeres,
og at området rundt havna (på land) må gies en liten oppfriskning/oppgradering. Skråningen opp
til plan to ble for noen få år siden beplantet, men det ble aldri helt ferdig. Det vil bli gjort nå.

3. Vedlikehold - bruke vedlikeholdsplan aktivt og gjennomgå vedtatte
oppgaver som ikke er utført
Justering av brygga
Brygga må justeres, og det er avtalt med Skjærgårdsbrygger at de skal utføre dette.

4. Brygge/opplag
Det står mye opplagsutstyr på øvre plan, og som vi tror ingen som har båt i havna pr. i dag eier. Det vil bli
sendt ut mail angående merking av dette. Det som ikke er merket med navn, vil bli kastet.
Marius har ansvaret for å sende mail.
Det ble luket ugress og gjort det fint rundt plan 2 for noen få år siden. Det har ikke blitt vedlikeholdt, og
ugresset er derfor på vei til å bre seg utover i full fart. Det skal også ferdigstilles beplantning i skråningen
mot øvre plan, som tidligere ble plantet i, men ikke fullført slik tiltenkt.
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Vi har en pensjonist i foreningen som vi skal spørre om kunne tenke seg å vedlikeholde dette når det er
utbedret. Han vil da få arbeidet godtgjort i form av dugnadstimer.
Marius tar kontakt med vedkommende.

5. Skade på propell
En båt i havna har blitt påført skader på propellen av kjettingen til moringen mens den har ligget fortøyd.
Han har derfor bedt om å få dekket kostnadene til reparasjonen av propellen. Det har tidligere vært oppe
på styremøter om foreningen skal dekke skader på propeller som har oppstått inne i havna. Det har da
blitt vedtatt å ikke dekke reparasjon til dette. Det som skiller seg ut i denne saken her, er at skaden skal
ha skjedd mens båten har ligget fortøyd på båtplassen sin. Vi ønsker derfor dokumentasjon på at båten
har ligget fortøyd til brygga og at skaden har skjedd der.
Henning ber om dokumentasjon.

6. Serverløsning
Vi har valgt det norske selskapet Jottacloud til å lagre og dele dokumenter. Formålet med dette er å ha
god oversikt og ha alle dokumenter samlet på ett sted. Foreløpig er det bare en av oss som får logget oss
på, men det vil bli gjort tilgjengelig for alle i styret til neste styremøte.

7. Prosjekter
Tilbygg og ferdigstilling
På tilbygget er det fortsatt litt som gjenstår på for at vi skal kunne si at det er helt ferdig. Det
gjelder maling, avløp takrenne, rydding, belegg som må festes på endevegg og vann i utekran
ved inngangsdør på øvre plan.
Dette har Rino ansvaret for.

Bryggefront - Oppfølging av måling og tiltak.
●
●

Måling av bevegelser på bryggefronten skulle startet i uke 14, men har enda ikke blitt påbegynt.
Rino har ansvaret.
Tegningen av nytt kranfundamentet er ferdig tegnet av Henning, og han skal nå be om pristilbud
på betong til kranfundament.

Årshjulet ble det ikke tid til på dette styremøte.

