Skjærviken båtforening
Styremøte referat 04 2021
Dato: 04.05.2021
Sted: Teams
Deltakere:
Henning Johansen
Svein Ivar Broks
Rino Bangor
Roger Thorvaldsen
Marius Einarsen
Gro Underhaug
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Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.

Revidert årsberetning (den er ikke sendt – vi skulle vel hatt en prat Marius?)
Framdrift tilbygg og økende kostnader
Vedlikeholdsplan
Hjemmeside
Midlertidig bruk av området til algeopptak

Referat:
1. Revidert årsberetning
Referat fra års- og medlemsmøte blir skrevet av Marius/Gro og blir sendt ut sammen med revidert
årsberetning.

2. Fremdrift tilbygg:
Marius Andersen tar jobben med å legge fliser på tilbygget som dugnadsjobb. Han tar også alle
nødvendige innkjøp for å utføre jobben.
Snekker Christoffer Ellingsen har mye å gjøre om dagen, men skal prøve å få til å hjelpe Rino med diverse.

3. Elektriker og rørlegger har sluttført sitt arbeid på tilbygget.
Oversikten over vannkoblinger er litt uoversiktlig. Henning ringer Brødrene Ødegaard som har utført
arbeidet med ny vanntilførsel. Det er også uklart om det nye vannsystemet er koblet til vannet ned til
brygga.
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Det må også monteres ny vannmåler.

4. Vedlikeholdsplan:
Marius Einarsen skal kontakte elektriker så det blir strøm på pir 2.
Lyspærer på lysmast og lys ved garasje som skal byttes ut med led pærer og sensor, samt at det også vil
bli satt opp lys ved krana, vil bli utført når alle båtene er satt ut.

5. Hjemmeside
Hjemmesidene trenger en oppgradering, samt at det er ønskelig å installere webkamera i båthavna. Gro
sjekker ut hva det vil koste, samt hva slags avtale vi har med VB Media AS.

6. Midlertidig bruk av området til algeopptak
Marinesanering AS har inngått avtale med Fredrikstad kommune om fjerning av alger i Vispen, Furuheim
og Skjærviken båtforening. Båtforeningen har fått forespørsel fra Marinesanering AS om de kan bruke
båthavna til et midlertidig område for algeopptak. Styret er positive til det.

