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DATO: 15.08.22 

Styremøte nr: 05/2022 

Navn   

Navn Tilstede e-post Tlf. 

Morten Larsen Ja mortenlarsen08@gmail.com 91658251 

Rolf-Geir Hillestad ja rolfgeir@ff7.no 95902291 

Bjørn Andersen Ja bj.andersen@hotmail.com 92415854 

Åge Hansen Wiik ja agewiik@online.no 99515435 

Tryggve Karlsen Ja tryggka@online.no 91519958 

Finn Egil Hansen Ja post@feh.no 93238128 

 

Sak nr./ 
styremøte nr. 

 Vedtak 

   

01/05-22 
 

Status dugnad: Gulv på terrassen på bua ble ikke tatt. Bjørn 
vasker ned ved anledning, så ser vi an været mht til beising. Vi 
bør være flinkere til å luke, samt klippe grasset helt i syd. 
Forsøke å bruke Roundup enkelte steder 
 

Vedtatt 

02/05-22 Regnskap. Vi har god likviditet, men strømutgifter har en 
økning på ca. 23000,- så langt i år. Det er et medlem som ikke 
har betalt havneavgift, ei heller går han vakter. Umulig å få tak 
i. Dette er et gjentakende problem hvert år. Det ble på 
generalforsamlingen i 2021 vedtatt at denne plassen kan 
selges, og dette blir nå tatt opp til vurdering. 
 

Vedtatt 

03/05-22 Ved salg av plass F 16 (ikke den det gjelder i pkt.2) mangler 
styret en salgsmelding. Åge tar tak i dette slik at det kommer i 
orden. 
 

Vedtatt 

04/05-22 Det presiseres overfor medlemmene at ved salg av plass SKAL 
det legges kopi av kontrakten i postkassa i bua. 
 

 

05/05-22 Vi kan ikke hugge trær i nord, da disse står langt utenfor vår eiendom 
og vi fikk for noen år siden bot for å hugge her. Vi fikk også beskjed 
om at dette var natur og friluftsområde. 

 

Vedtatt 

06/05-22 Vi har fått forespørsel om å selge båtplasser ut mot Lågen. Dette er 
ikke aktuelt da det vil bli Flatstrand Båtforening som må holde det 
dypt nok. Så vi fortsetter som før med kun utleie for et år av gangen. 

 

Vedtatt 

Møtet hevet kl. 19.45 
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 _________________________________ 

     Sekretær Finn Egil Hansen 
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