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DATO: 14.05.18. 

Styremøte nr: 04 / 2018. 

Navn   

Navn Tilstede e-post Tlf. 

Tore Ødegaard Ja tore.oedegaard@gmail.com 90989810 

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 / 04 -18. Gjøremålsliste for dugnad 13 juni 2018. 
Rolf Geir kjøper inn mat og drikke. 
Tore Bestiller åpen container til avfall. 
Finn Egil sørger for traktor og  ekstra kantklippere fra Labo. 
Vi spanderer en liten påskjønnelse til Geir Eriksen for lån av 
utstyr. 
Åge har oversikt over  øvrige oppgaver som skal gjøres. 

 

02 / 04 -18. Vi har mottat brev fra Miljøverndepartementet angående 
miljøkrav ved tanklagring.Dette er ikke relevant for oss da vi 
ikke har noen nedgravd tank. 

 

03 / 04 -18. Økonomistatus kontigentinnbetalinger. 
Det er pr i dag ca 50 medlemmer som ikke har innbetalt 
kontigenten til fristen som var 26 april.Rolf Geir sender purring 
på disse iløpet av et par dager.Vi har kr:332000,- på 
særvilkårskto.og ca 280000,- på driftskto. 

 

04 / 04 -18. Innspill fra styremedlemmer. 
Tore kjøper inn DAB radio til bua som tidligere vedtatt. 
Rolf Geir henter en av bøyene som har ligget i i utløpet hos 
sheriffen i Tvedestrand mot kjøregodtgjørelse. 
Kranbilsjåfør Steinar Jørgensen må betale for en fjernkontroll 
til bommen. 
Trygve har laget et fint forslag til ny hjemmeside for Flatstrand 
Båthavn.Vi går for denne da det blir lettere å adminstrere  
denne selv,fremfor å sette det bort til andre.Brukernavn og 
passord til hjemmesiden fåes ved å ringe Trygve. 
Tor Sverre har forspurt om styret har innvendinger mot at han 
kjøper en halv meter av naboens båtplass da ha skal selge 
plassen.Styret har ingen innvendinger til dette.Dog kan ikke Tor 
Sverre legge en båt som er større enn det en 5 meters plass 
rommer i denne plassen 

Vedtatt. 
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Møtet hevet kl. 19.15 

 

 

 

       _________________________________ 

        Sekretær Finn Egil Hansen 
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