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Gjennomgang av forrige referat (26.09)
Årshjul
Bryggefront
Vedlikehold - Hva gjør vi med plassen foran tilbygget?
Økonomi
Annet

Referat:
1. Gjennomgang av forrige referat (26.09)
Referatet ble gjennomgått og vi hadde følgende kommentarer:
Bryggefronten blir fulgt opp med målinger av Marius. Se eget punkt lengre ned.
Det er sendt brev til kommunen vedrørende mudring. Se vedlagte brev.
Av sikkerhetsmessige årsaker er det bestemt at det skal monteres opp lys på krana.
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2. Årshjul
Vi har kommet godt i gang med årshjulet. Henning har laget layout som vi ble enig om at var oversiktlig
og bra. Henning skal legge inn flere punkter og vi andre følger opp med ting vi mener bør være med
fortløpende. Årshjulet vil bli tatt fram på hvert styremøte.

3. Bryggefront
Bryggefront har beveget seg 2,5 cm ut, og 2,3 cm loddrett siden siste måling som var 26.09. At det ikke
har vært bevegelser der tidligere i sommer, kan komme at det ikke har vært noe nedbør, noe som det har
vært i september/oktober. Styret oppfatter dette som en dramatisk utvikling og vil følge dette tett opp
utover høsten for å se om det er er en fare for kollaps.
Styret vil legge fram saken om bryggefront og kran på nytt ved neste årsmøte. Mye har endret seg siden
det sist ble lagt fram på årsmøte i 2022.

4. Vedlikehold - hva gjør vi med plassen foran tilbygget?
Alt som var bestemt at skulle gjøres rundt tilbygget er nå ferdigstilt. Det er bestemt at det skal asfalteres
til våren foran toalettet. Det vil gjøre at det ikke blir dratt med så mye sand inn på toalettet, og vi kan ha
rengjøring av toalettet hver 14. dag, i stedet for hver uke som vi har i dag.
Dreneringen som ble gjort nederst i bakken, ser ut som har vært vellykket. Ser ikke noe vann som pipler
opp mer.

5. Økonomi
Slik økonomien er nå, er utgifter og inntekter i ubalanse. Finanskostnader (renter) og
investeringskostnadene har gått opp, og de økonomiske belastningene har derfor blitt større enn
forventet. Det har også vært en reparasjon på krana, som vi ikke har fått hele fakturaen på enda. Styret
vil søke å holde kostnadene nede, men ser også at foreningen fort kan komme i en situasjon som
medfører at inntektene må økes for å bringe balanse mellom utgifter og inntekter.

6. Annet
Det ble bestemt at alle i styret skal leses gjennom lover og regler som gjelder for båtforeningen, og se om
de stemmer overens med slik foreningen forvaltes. Etter at styret har kommentert dette, vil vi søke støtte
hos Stig Røgeberg i det videre arbeidet med å revidere lovteksten.
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