Referat fra styremøte mandag 27. august klokken 18:00 i havna.
Tilstede:

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

Agenda
1. Åpning
Finn ønsket velkommen til styremøte.

2. Godkjennelse av protokoll fra styremøte 19. juni 2018
Vedtak: Godkjent uten kommentar.

3. Siste nytt fra havna.
Ny brakke på plass. Asfaltering sent uke 35.

4. Status flytebrygger – gjenstående arbeider/annet på vann/land.
Elektriker jobb står igjen. Noen lokk som er løse, samt skruer som stikker opp.
Det er noen punkter som ikke har strøm. A-brygga har ikke strøm, samt noen
punkter på B-brygga.
Lysstolper på midtbrygge gjenstår. Vedtak om å gå for tilbudet til
”Installatøren”.
Endekassett på D-brygga har kommet. Denne er bestilt med montering.
Nevnes for småbåthavner.
Enighet om at flytting av strømstolper må tas av småbåthavner, i tillegg er det
noen punkter som må oppklares med Småbåthavner; bl.a vannkraner.
Det må skaffes oppheng til livbøyer.
5. Bytting av plasser.
P.g.a. dybdeforhold mellom brygge H og F er det ønskelig å flytte dyptgående
fartøy til G-brygge. Ett medlem som har byttet så langt.

6. Nytt el/vann opplegg på land – hvordan og eventuelt når i 2018.
Enighet om at dette må prosjekteres i vinter, da det er viktig at kostnadene
holder. Det ser ut som utførelse av prosjektet må utsettes til 2019.

7. Opptak høsten 2018 – herunder hvordan håndtere båter som krever
mobilkran.
En båt plassert på land. Fredrik har oversikt over hvem som skal opp med
kran og hvor.
8. Møte med Fjeldberg marina.
Enighet om at det bør være et arbeidsmøte i forkant.
9. Vaktordning 2019 og videre.
Det sjekkes hva som ligger i pakken fra ”Installatøren” ifm overvåking.
Vaktordning 2019 må sees i sammenheng med dette.
10. Mudring.
Det er søkt om mudring i kommunen. Settes i gang i september.

Eventuelt
Det ble stilt spørsmål om verdien av obu medlemskapet. Finn opplyste at det
er mulig at Kongelig Norsk Båtforbund gir flere fordeler både for forening og
medlemmer.
Hjemmesiden bør oppdateres med relevant informasjon.
Informasjon om at FMF er på grasrotandelen. Opplyses om på hjemmesiden.
Det gås til anskaffelse av varmepumpe og møbler i ny havnekontor.
Det bestilles luftslanger til kompressor.
Neste møte mandag 24.09.2018 kl 18:00.
Møtet hevet klokken 20:10.

Sekretæren

