Styremøte nr.1/17 30.01.2017:
Hovedformål med dette møtet var et få kontroll på det som skal forberedes til årets årsmøte.
• Årsberetning
Paal skriver årsberetning ette gammel mal.
• Regnskap
Ble gjennomgått og blir fremlagt slik det ble presentert i styremøte. Skal revideres. Vi
kommentarer på årsmøte fjorårets underskudd med at vi bruker kontantprinsippet og
ikke aktiverer og avskriver investeringer. Hvis de nye bommene og den nye
bryggefronten hadde vært aktivert og nedskrevet over en del år ville vi fått jevnet ut
kostnadssiden i regnskapet. Dette er et tema som har vært oppe på årsmøtet tidligere,
men kan være greit å minne om.
• Nye regler som skal opp til godkjenning
Paal sjekker hvilke reglementer vi tidligere har godkjent og hva som gjenstår..
• Planer for det nye året som skal opp til orientering
Orienterer om planer rundt garasjen. Dette innebærer:
o Legge ny drensledning fra oversiden av den nye plassen og ned til kum på
nedre plass.
o Skråningen skal rettes opp og det settes en kant med stein eller "betonggriser".
o Skråningen beplantes.
o Det lages en trapp opp på den ene siden av garasjen
o Toalett vurderes
• Det gis en kort orientering om at grunneier har antydet at det kan være interessant å
selge eiendommen, men at vi ikke så langt har gått inn i reelle forhandlinger.
Sondering vil bli gjort i 2017 for å sjekke om det er grunnlag for å gå videre.
• Hyttenaboer vurderer vann og avløp. Foreningen vurderer å henge seg på dette hvis
det er planer om realisering.
• Justere satser for styremedlemmer: Formann 6000, nestleder 3000 andre blir
uforandret. Satsene vurderes årlig.

Styremøte nr.2/17 03.04.2017:
Styret kommer i gang etter årsmøtet.
Godt gjennom hva vi skal gjøre framover.
Planlagt dugnader framover: Reprasjon av flåte, Drenerer nedre plass, rydde bekk, olje
brygger.
Hyttenaboer vurderer vann og avløp. Foreningen vurderer å henge seg på dette hvis det er
planer om realisering. Foreningen tar iniativ til ett møte med naboene.
Brygge kapasiteten ble gjennomgodt.
Uttak når blir det.
Neste møte 25.april 18:30, Teknisk komite blir da med på det møtet
Styremøte nr.3/17 25.04.2017:

Møte med teknisk,

Godt gjennom vedlikeholdsplanen, når den er oppdatert legges den på hjemmesiden. Når
uttaket er ferdig skal henger og traktor fikses. Henger skal få nye hydraulicslanger. Henger
skal byttes spak til hydraulic.
Datoer for utsetting satt, hjemmesiden er oppdatert.
Priser for kranleie er som følger.
Kranleie – båt inntil 5,5 m (18 fot)
Kranleie – båt over 5,5 m (18 fot)

kr 300,kr 500,-

Dette gjelder da de som ikke er medlemmer i foreningen.

Brygge kapasitet pr april: 1 4m ledig

Facebook referansen inn på hjemmesiden er purret opp mot VB-design. Facebook gruppen er
opprettet, søk opp Skjærviken Båtforening på fb.

Styremøte nr.4/17 28.06.2017:
Facebook side til foreningen er opprettet og linket mot hjemmesiden.
Nyheter vil bli lagt ut på den framover.
Godt gjennom vedlikeholdsplanen, hva er status etter sist dugnad.
Bryggene trenger litt vedlikehold, mange av uteliggerene trengs litt reperasjon. Settes bort på
dugnad, trengs det hjelp legges det ut på facebook.
Stålplate mellom fast og flytene del må fikses asap. Sånn det er nå er det fare for skade.
Sørveggen på garasjen trengs maling, en stein på taket mangler.
Før Hunn kommer å gjør plassen ferdig, trengs hllet ved krana og festes ordenlig.
Krana har ett utesående punkt. Den trenger hoved stop bryter, Elektrikker blir bestilt.

Vimpel:
Tidligere hadde foreningen egen båt vimpel. Om noe har den gamle fortsatt ønsker styret å få
låne den, er også laget forslag på ny. Dette legges på fb.
Skal foreningen bestille opp?

Mistenkelige biler er oppservert i havna på kveldstid.

Styremøte nr.5/17 06.09.2017:
Agenda:
1. Dugnad og prosjekter
Ringe Martin om fullføring av jobben.

2.

3.

4.
5.

Knut Knudsen: Bark
Ringe Skjærgårdsbrygger og kjøpe flyteelementer. Reparere flåte.
Plate på flytebrygge.
Skru fast stålplater på betongbrygge
Dugnad før 20.9.
Medlemmer
Det er 83 medlemmer av 84 plasser totalt. Det har vært stor pågang på båtplasser.
De to plassene "longside" blir utleieplasser for medlemmer. Maks lengde 7 meter (2223"). Pris 2500,Vaktordning
Det er tatt opp med Securitas at de ikke hadde gått vaktrunder. Vi har fått tilbakebetalt
og de har startet med runder fra august.
Vi opprettholder avtalen.
Kjøp av tomt
HJ la fram samtalene med grunneier.
Altinn – registrering av ansvarlig person
Svein Ivar sjekker opp

