Styre møte 01-20 03.02.2020
Agenda:
1. VA-prosjektet
Vi har purret opp kommune, men ikke fått noe noen respons. Det nærmer seg frist så vi
regner med oppstart ila 1-2 mnd.
2. Vurdering av hva som skal til for å nekte noen plass. Saken ble nærmere presentert i
møtet.
3. Økonomi

Vi har klart regnskap for 2019.
4. Nye medlemmer eller leieplasser – det har kommet inn et ønske om en båtplass på 4,0 m
Vi kan ikke tildele noen plasser nå. Det vil ikke være klart før månedsskiftet mars – april.

5. Vedlikehold og nye prosjekter for 2020.
6.

Vi skal be om priser på et utvalg bommer – styret håndterer dette uten å ta det gjennom
årsmøtet.
Saker for årsmøtet – forberede og følge opp valgkomité

Paal kontakter valgkomiteen. Vi etablerer en avtale med grunneier og forsøker å få inn rett til
å bruke plassen på utsiden i vannet.
7. Sikkerhet

8.

Styret ønsker å sette fokus på sikkerhet og vil ila 2020 etablere instrukser for å få bedre
sikkerhet knyttet til løfteoperasjoner og vinteropplag.
Styret blir oppfordret til å gjennomgå vedlikeholdsplanen med alle aktuelle roller i
foreningen på første styremøte etter årsmøte.
Orientering om prosjektet knyttet til forbedring av vannkvaliteten
Rino ga en orientering knyttet til de ulike vurderte forslagene til å utbedre vannkvaliteten i
Hunnebunnen. Forslag som har vært oppe til vurdering og er vurdert av kommunen og
NIVA:
* Mudring av sundet: Sannsynlig liten effekt.
* Pumpe luft fra kompressor via ledning ut det dypeste området, via diffusor ut i
vannmassene for å skape sirkulasjon og få oksygenrikt vann til bunnen.
* Moderat oppdemming av bekken som kommer fra Brandstorp (ca 0,5 m) og på den
måten kunne slippe vann med tilstrekkelig overtrykk til å presse det ut på områdene med
størst dybde.
De to siste har fått positiv vurdering fra NIVA, men er bedt utredet bredere av kommunen
før de vil gi aksept for disse tiltakene.

