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DATO: 04.09.18. 

Styremøte nr: 05 / 2018. 

Navn   

Navn Tilstede e-post Tlf. 

Tore Ødegaard Ja 2rehubro@online.no 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 tryggvek@online.no 91519958 

Finn Egil Hansen Ja post@feh.no 93238128 

 

Sak nr./ 
styremøte nr. 

 Vedtak 

01 / 05 -18. Status regnskap. 
Pr.idag er det kun en 1 stk som ikke har betalt havneavgift.Tore 
purrer.Pr-1 august er regnskapet  i bakanse med et foreløpig 
driftresultat på kr_445000,-. 
Styret har god kontroll på økonomien 

 

02 / 05 -18. Campingbiler på parkeringsplassen utenfor bommen.Styret 
oppfatter ikke dette som noe problem pr.idag,men vil følge 
med og eventuellt  sette opp et skilt ved en senere anledning 
hvis det blir et problem. 

Vedtatt 

03 / 05 -18. Høy fart i havna. 
Dette er et tilbakevendende  problem,men det viser seg at VIS 
HENSYN skiltet  var tatt e\ned fra hytteveggen når bua ble 
malt.Dette blir nå flyttet slik at det står rett på innsiden av 
bommen. 

 

04 / 05 -18. Minkfeller. 
Det er sålangt kun fanget en mink i fellene.Vi fortsetter med å 
ha fellene ute,og holder kontakten med Tjølling Jeger og 
Fiskeforening som har påtatt seg ansvaret for dette. 

Vedtatt. 

05 / 05 -18. Salg av båtplass G15. 
Det ble besluttet å legge båtplass G15 som er en 3 m plass,ut 
for salg til en pris av kr 100000,- eller høystbydende.Svarfrist er 
1 oktober 2018.Trygve averterer på vår side på Facebook,og 
Tore setter i ØP.| 

Vedtatt 

06 / 05 -18. Asfaltere veier rundt opplagsplass. 
Opplagsplass skal utbedres neste sommer.Asfaltering utsettes 
til da og taes i sammenheng med dette.Dette prosjektet taes 
opp på neste styremøte som egen sak. 

Vedtatt 

   

07 / 05 -18. Ny bom. Vedtatt 
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Bommen vi har begynner å bli gammel og sliten.Den var ute av 
drift et par ganger i sommer,og det ble da antydet at den var 
moden for utskifting.Dette settes på budsjett for neste år,og 
taes eventuellt samtidig med utbedring av opplagsplassen. 

08 / 05 -18. Neste styremøte er satt til onsdag 17 oktober kl.18:00.  

 

Møtet hevet kl. 19.45 

 

 

 

       _________________________________ 

        Sekretær Finn Egil Hansen 
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