Referat fra styremøte mandag 24. september 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 27. august 2018
Vedtak: Godkjent uten kommentar.

3. Siste nytt fra havna.
Er i gang med å mudre tvers over krana. Det kan være behov for å spunte i
kran-bassenget, og eventuelt videre bortover mot nordre tomt. Dette kan i
fremtiden sees opp mot større plassbehov på land.
Asfaltering av plass er ferdig. Det bør fylle på med litt knust asfaltmasse opp
mot kanten mot verksted. Hans Martin ser på saken.
Det ser ikke ut som vi har bruk for den siste anleggsbrakka. Legges ut for salg
på finn.no, Arnt ser på saken.
Løft av store båter med mobilkran skjer 12. oktober. 10 stk som skal på land
med mobilkran.
Det har lagt til en husbåt ved utkjøringsrampe som ingen vet hvem som eier.
Arnt prøver å få kontakt.

4. Status økonomi.
Fredrik redegjorde for foreningens økonomi. Vi har solgt flere plasser enn
budsjettert. Vi har stort sett ikke gått over budsjett på noen poster. I tillegg har
alle som har meldt seg ut fått innskudd tilbake innen rimelig tid.

5. Status flytebrygger – gjenstående arbeider/annet på vann/land
Ørnulf redegjorde. I dag har vi hatt befaring med elektriker, det som står igjen
er:

2 målere til grønn og rød stolpe.
5 skruer mangler.
Det sees på nytt oppheng under landgang.
Enighet om å betale fakturaen på ca 300000 til småbåthavner.
En eventuell regning ifm flytting av strømstolper har ikke kommet, men enighet
at vi skal betale minimalt for det, da dette skal dekkes ihht funksjonalitetskrav
ifm en totalentreprise.
Ørnulf har vært i kontakt med kommunen om det er noe vi må foreta oss før vi
kan få endelig brukstillatelse. Har ikke fått svar fra kommunen.
Camillo sjekker oppheng til redningsbøyer.

Eventuelt
Det er intensjon å ha et møte med Fjeldberg marina. Forberedes i forkant.
Fredrikstad Motorbåt Forening har fått Vipps. Skilt med vipps-nummer henges
opp. Vipps-nummeret er #518189.
Ønskelig at dugnadsgjengen kan borre hull til kompressorslangene som skal
legges ned. Det bør skaffes kjetting som kan brukes til vekt.

Neste møte mandag 05.11.2018 kl 18:00.
Møtet hevet klokken 19:54.

Sekretæren

