Referat fra styremøte tirsdag 19. juni klokken 18:00 i havna.
Tilstede:

Finn Kristiansen, Ørnulf Omberg, Fredrik Lie, Thomas Brevik, Camillo
Mathiesen, Hans Martin Andreassen (forfall), havnesjef Arnt Maurseth.

Agenda
1. Åpning
Finn ønsket velkommen til styremøte.

2. Godkjennelse av protokoll fra styremøte mai 2018
Vedtak: Godkjent uten kommentarer.

3. Flytebrygger – status på forhold sjø og land.
Det er nå 406 medlemmer med båtplass. Fyllingsgrad på båtplasser er på
90% når det gjelder antall. Vi er over 90% i kroner, da det er solgt flere store
plasser.
Det gjenstår noe anleggsarbeider som skal utføres av småbåthavner. Endel
elektriker arbeid gjenstår før resterende betaling til småbåthavner kan gjøres.
Befaring med elektriker 2/7-18.
Finn bemerket viktigheten av å ferdigstille anlegget. Gikk igjennom 18 punkts
liste på hva som er ferdig/gjenstår.
Mange positive tilbakemeldinger på bryggeanlegget.
Enighet om å merke med plassnummer også inni strømskapene. Dermed kan
det tas bilde for å dokumentere målerstand. Enighet om at målerstand blir
avlest av foreningen ifm opptak på høsten.
Enighet om å sjekke pris for oppgradering av strømanlegget på land.

4. Status økonomi totalt.
Fredrik redegjorde for foreningens totale økonomi. Ligger noe over budsjett på
inntekter. Har brukt noe mindre enn budsjett. Brukt mindre enn budsjett på
vedlikehold.

5. Fjeldberg Marina – søknad om skilt, rep av fyllingsbrygge, annet.
Enighet om at Fjeldberg Marina må søke styret ved utendørs konserter. Ved
utekonserter det må sørges for fri passasje for foreningens medlemmer samt 5
meters bred passasje for nødetater. Plassen fra rundkjøring fram til kaikant må
være fri.
Finn forfatter forslag til skriv til Fjeldberg Marina.
Vedtak om at det ikke tillates montert skilt på foreningens bygg. Foreningen
tillater skilt oppsatt ved veien, forutsatt godkjenning av rette myndigheter.
Fuel-skilt kan monteres på land mellom jollebrygge og utkjøringsrampe,
eventuelt på stolpe i vann utenfor utkjøringsrampe.
Foreningen har en pågående vurdering om fyllingsbrygge skal beholdes. Hvis
den skal beholdes, så skal foreningen stå for eventuell oppgradering.
6. Status vaktordningen.
Innkalling via epost og vaktlister i klubbhus ser ut til å fungere tilfredsstillende.
7. Dugnaden 20.6.2018.
I tillegg til vanlig dugnad med raking og rydding, så er det leid inn container.
Her må vi passe på å få med blant annet gammel jernport og annet som skal
fjernes etter anleggsperioden.
Det bemerkes også at vi ikke er låst til å ha bare en stor dugnad pr år, men at
det også kan åpnes for en hoved-dugnad samt flere små.

Eventuelt
Enighet om at det bør være redningsbøye på lysstolper på hovedbrygge.
Spørsmål om vi bør anskaffe en hjertestarter. Pris sjekkes.

Møtet hevet klokken 20:10.

Sekretæren

