FAUSKE BÅTFORENING

REFERAT FRA STYREMØTE 07.02.2017 (18.00-20.30)
Tilstede:

Einar Thomassen – (formann)
Odd Olsen – (nestformann)
Fred-Roger Horndal – (kasserer)
Svein Arnt Uhre – (sekretær)
Ørjan Korneliussen – (varamedlem)
Ove Olsen – (havnesjef)
Morten Sjø – (styremedlem)

Sak 1 Referat fra styremøte 07.09.2016
Referat godkjent.
Sak 2 Økonomi
- På konto 482’ (113’ + 369’)
- Lån/gjeld: 441’
Sak 3 Årsmøte
Dato for årsmøte 28.02.2017 kl 19:00. Innkalling sendes på epost. Medlemmer som ikke nås
på epost sendes sms.
 Forslag til endring i havnereglementet vedr maks båtstørrelse.
Styret ser utfordringer for anlegget spesielt på vinterstid med de store båtene. Styret foreslår
derfor for årsmøtet:
- Fra og med sesongen 2017 settes maks båtstørrelse for anlegget på 36 fot. Vedtaket
gis ikke tilbakevirkende kraft.
- Båter over 36 fot kan ikke fortøyes i anlegget i perioden 1. nov til 1. april.
 Forslag til endring i regel for omsetning/oppgjør for båtplass:
- Oppgjør ved oppsigelse av båtplass skal skje i kronologisk rekkefølge. Oppgjør
forutsetter salg av samme eller annen båtplass. Regelen praktiseres under
forutsetning av at FBF har økonomi til dette.
 Forslag til endring kontingent/priser:
- Medlemskontingent første året reduseres til 50% for nye medlemmer etter 1. juli
- Ved kjøp av båtplass betales havneleie første året ut fra antall mnd
- Korttidsleie for båtplass opptil 3 meter bredde: kr 1200 pr mnd
- Korttidsleie for båtplass over 3 meter bredde: kr 1500 pr mnd
- Øvrige priser foreslås uendret
 Forslag til endring av navn fra Lørdagskafe til Huskomite

Sak 4 Oppfølgingssaker
 Sjarken, - så langt ingen interesserte. Gjenstår å kontakte noen. (Einar)
 Skadet seilbåt brygge C. Det er avklart at båten er overtatt av forsikringsselskap. (Einar
tar saken videre)
 Seilbåt ved slipen. Eier kontaktes for flytting når arbeid i havna tar til. (Einar)
 Redigering hjemmeside overtas når tidligere redaktør er tilgjengelig. (Ove)



Naust 7,2m x 9,6m. Tegninger må lages før søknad sende til kommunen. (Einar) En
tredel av bygget skal brukes til verksted og isoleres. En tredel forberedes for isolering og
siste del planlegges brukt til naust, dvs uisolert. Ansvarlige for byggearbeidet utnevnes.

Sak 5 Møteplan
 Tirsdag 28. mars
 Tirsdag 30. mai
 Tirsdag 29. aug
 Tirsdag 31. okt

Svein Arnt Uhre
sekretær

