Skjærviken båtforening
Styremøte referat 03 2021
Dato: 06.04.2021
Sted: Teams
Deltakere:
Henning Johansen
Svein Ivar Broks
Rino Bangor
Roger Thorvaldsen
Marius Einarsen
Gro Underhaug
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Agenda:
1. Revidert årsberetning
2. Fremdrift tilbygg
3. Vedlikeholdsplan
4. Hjemmeside
5. Forsikring
6. Båtplasser

Referat:
1. Revidert årsberetning
Ut ifra kommentarer til årsberetningen på generalforsamlingen, er nå årsberetningen revidert og
godkjent av styret.
Den reviderte årsberetningen vil bli sendt ut på mail til de som båtforeningen har det til, og vil også bli
lagt ut på båtforeningen sin hjemmeside.

2. Fremdrift tilbygg
Det har vært hentet inn anbud på rørlegger, og Pål Karstensen har blitt valgt. Vann til tilbygg er planlagt
ferdig i løpet av uke 14.
Sparkling og maling blir forhåpentligvis ferdig i løpet av uke 15.
Etter en veldig lang prosess, så skal tilbygget være ferdig innen 1.juni.
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3. Vedlikeholdsplan
Krana er under vedlikehold.
Ytterst på pir 2, har det vært problemer med strøm og lys over lang tid. Dette skal nå bli reparert.
Lyspærer på lysmast og lys ved garasje, skal byttes ut med led pærer og sensor. Det vil også bli satt opp
lys ved krana.
Det vil bli leid inn lift til arbeidet som skal utføres i høyden, og krana vil da bli malt samtidig.
Uteliggere skal settes ut i uke 14, og da skal brygga være ferdig for bruk.

4. Hjemmeside
Det vil i løpet av året bli sett på en oppgradering av nettsiden til båtforeningen.

5. Forsikring
Båtforeningen bruker Sparebank 1 som forsikringsselskap. Med nytt tilbygg må forsikringen oppdateres.
Det vil da samtidig bli gjort en ny verdivurdering av eiendom og løsøre.

6. Båtplasser
Det står mange på venteliste til båtplass både for å bli medlem med fast plass og for åremålsplass (leie).
Vi vil ikke klare å tilby alle plass i år.
Det har vært kontakt med grunneier (Elisabeth) og hennes advokat, angående utvidelse av båthavna. De
har ingen innsigelser om en utvidelse, hvis ingen naboer er i mot. Det er kun en tanke, foreløpig. Det vil
ut ifra dagens situasjon, ikke være noe problem med å få solgt eventuelt nye plasser.

