Skjærviken båtforening
Styremøtereferat 7 2022
Dato: 08.08.2022
Sted: Båthavna
Deltakere:
Henning Johansen
Marianne Davidsen
Rino Bangor
Roger Thorvaldsen
Marius Einarsen
Gro Underhaug
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Agenda:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

Gjennomgang av forrige referat (7.6.)
Økonomi
Vedlikehold
Brygge/opplag
Serverløsning (jottacloud) - vi har hatt noen innkjøringsproblemer
Prosjekter
a)Oppfølging av bryggefront
b)Ferdigstilling av tilbygg (ref. tidligere sak)
c) Etablering av kjøkkenkrok oppe (over garasjen)?
Evt.

Referat:
1. Gjennomgang av forrige referat (7.6)
Styrereferatet fra 7.6. ble gjennomgått og godkjent

2. Økonomi
Marianne redegjorde for status på foreningens økonomi, og det var ingenting spesielt å kommentere.
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3. Vedlikehold
Forslag om å få en i teknisk komite til å ha ansvaret for at vedlikehold av kran blir utført (serviceman kran). Henning skal ringe Simon å spørre om han er interessert.
Alle lyspærene på lyktestolpene på brygga skal byttes til led pærer. Roger har ansvaret for at det blir
utført.
Henning var i kontakt med Sarpsborg Elektro før sommerferien angående lyskasteren på garasjen som
lyser altfor kraftig. De skulle se på hva som kunne gjøres med det, men det foreligger ingen
tilbakemelding fra de per dags dato. Henning kontakter de på nytt.

4. Brygge/opplag
Ved opptak av båter, vil alle få et skjema hvor det skal fylles ut navn og hva man ønsker å bruke av
tjenester, som f.eks. opptak, uttak, vinteropplag, opplag av henger om sommeren osv. Dette for at det
skal være lettere å ha oversikt over hva hver enkelt skal faktureres for.

5. Serverløsning (Jottacloud)
Vi hadde litt innkjøringsproblemer, men den nye server løsningen skal nå være oppe å gå. Dette vil gjøre
det både lettere og mer oversiktlig, da alle i styret kan laste opp dokumenter fortløpende, og alle har da
tilgang på de.

6. Prosjekter
a) Oppfølging av bryggefront
Henning har tatt kontakt med Hans Petter Bøckmann og bedt om revidert pristilbud på oppføring
av ny bryggefront. Han har bedt om svar innen 1.oktober, med oppstart 1.mai.2023.
Måling av bevegelser på bryggefronten har ikke kommet i gang slik vi ønsket. Det har blitt satt
opp en planke på treverket på bryggefronten, men det er ikke godt nok siden treverket er i
bevegelse, uavhengig av om bryggefronten beveger seg utover eller ikke.
Tirsdag 16.august skal Marius og Rino møtes i havna for å få startet måling fra stålet på
bryggekanten mot stålet som har løsnet.
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b) Ferdigstilling av tilbygg
Bygget er ferdig, men det trengs et malingsstrøk på deler av tilbygget.
Rino skal kjøpe maling, og Marius skal ordne med en dugnad.
Det bør også monteres en dørstopper på døra, så ikke karm/dør blir ødelagt.

Det skal også bestilles stein, som skal pynte opp i skråningen inntil veggen av tilbygget.
Rino bestiller stein. Rino bestiller stein

c) Kjøkkenkrok
Utsettes til neste møte, siden tiden ikke strakk til.

7. Evt
Henning skal lage årshjul.

