FAUSKE BÅTFORENING

REFERAT FRA STYREMØTE 28.03.2017 (19.30-21.00)
Tilstede:

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

Sak 1 Referat fra styremøte 07.02.2017
Referat godkjent.
Sak 2 Oppfølgingssaker
- Hjemmeside: Redigering av hjemmeside kan overtas av FBF. Opplæring avtales med
Lars A.
- Flytting av lagerhus/hytte Fauske Helsesportslag. (Se sak 11, styremøte 07.09.2016)
Kontakter Karstein for å få satt i gang nødvendig grunnarbeid og flytting (Einar).
Sak 3 Arbeidsoppgaver / Dugnad
- Strandryddedag lø. 6 mai. Annonsering på Facebook og oppslag i havna (Einar,
Fred-Roger). Bilder tas for å sende til KNBF som har oppfordret til dugnaden. Sjekk
med IRIS for sekker (Fred-Roger). Morten er sannsynligvis tilstede på dagen og kan
koordinere.
- Naustet. Einar viste tegninger. Bygget vil få en leddport B=2,6m H=2,3m. Under tak
H=2,65 m. Vinduer kun på forside mot sjøen. Takvinkel og takstein som på
klubbhuset. Byggene må tegnes inn på kartskisse som skal leveres sammen med
byggemelding til kommunen. Harold forespørres om dette (Einar).
- C-brygge. Vann gjenstår å koble til. Fortøyninger må strammes opp/justeres. For stor
vandring av brygga har gjort at strømledning er skadet/slitt.
- Diverse maling klubbhuset, vinduskledning og hjørnebord.
- Oppstart dugnadsarbeid ca 1. mai. Liste over oppgaver henges opp.
Sak 4 Økonomi
- På konto 578’. Økonomien er god (Fred-Roger)
- Oppgjør vil bli utbetalt for en del av de som har sagt opp sine båtplasser (ca 7 stk).
Dette gjennomføres i kronologisk rekkefølge og ifølge vedtak på siste årsmøte.
Sak 5 Eiendommen
- Jordskifteverket har satt ned en del grensemerker på teig(er) mot Ankerske. FBFs
eindom er fordelt på 6 teiger. Sammenslåing kan være fordelaktig, men må også
vurderes i forhold til om det har konsekvenser for eiendomsskatt.
Sak 6 Solbris
Solbris har periodevis ligget ved gjestebrygga i forbindelse med klargjøring for tur eller for
kortere dugnadsarbeid om bord. Det er imidlertid ikke bra at en så stor båt blir liggende
ved gjestebrygga når det er dårlig vær eller i perioder der det ikke er mannskap til å flytte

båten på kort varsel. Fred-Roger har gitt beskjed til Lars Erik Navjord om at båten ikke
kan legges ved gjestebrygga igjen før en avtale med båtforeningen er på plass.
Båtforeningen forventer at eier(e) av Solbris tar kontakt med båtforeningen.
Sak 7 Møteplan
Hvis ikke annet er avtalt starter møtene kl 19:30. Neste møte Tirsdag 30. mai.
Sak 8 Eventuelt
- Det er sendt en del purringer på leie av båtplass til eiere av plass. Ny purring sendes
med orientering om innhold i vedtektene dersom leie ikke betales. Utestående leie
trekkes fra innskudd for båtplass.
- Når det gjelder utleie uten fast båtplass skal FBF stå som utleier. Framleie er ikke
tillatt. Dvs at den som leier en annen sin båtplass får faktura på leie fra FBF.

Svein Arnt Uhre
sekretær

