
FAUSKE BÅTFORENING 
 
 
REFERAT FRA STYREMØTE 30.05.2017 (19:00-20:15) 
 
Tilstede: Einar Thomassen – (formann) 

Odd Olsen – (nestformann) 
  Fred-Roger Horndal – (kasserer) 
  Svein Arnt Uhre – (sekretær) 
  Ove Olsen – (havnesjef) 
Meldt forfall: Morten Sjø – (styremedlem) 
 
Sak 1 Referat fra styremøte 25.04.2017 
Referat godkjent. 
 
Sak 2 Økonomi 
Saldo på konto 650’. Oppgjør for salg av båtplasser gjennomføres i henhold til reglement. 
 
Sak 3 Oppfølgingssaker 

- Strandryddedag gjennomført lø. 6 mai.  
- Fauske Helsesportslags hytte ble flyttet 10. mai. 
- Tomt for nytt naust er ryddet. Opprydding på øvrige deler av eiendommen er 

påbegynt. Rydding av skog og kratt ved nedkjørsel er gjennomført.   
 
Sak 4 Naustet 

- Gravemelding innhentes før grunnarbeid. Einar ber Harold bestille dette fra 
kommunen.  

- Einar og Harold setter opp material liste for å innhente pristilbud fra byggefirma. 
- Størrelse på bygget er endret til 6,6 m x 10,8 m. Byggetillatelse gitt. 
- Når tomta er gravd ut, bestilles pukk. I sørenden mot bakken bør masser flyttes for å 

gi litt mer rom bak bygget. Pukk fylles også på nedenfor Helsesportslagets hytte.  
 
Sak 5 Arbeidsoppgaver / Dugnad 

- Sjarken «Laila» løftes ut fra grøftekanten for demontering. Einar disp bil med kran. 
- Fastfortøyninger (3 stk) planlegges lagt ut i vika. I første omgang kontaktes Wenberg 

for å høre om de har utrangert utstyr som FBF kan overta som anker, tauverk, blåser 
mm før vi går i gang med å støpe egne lodd. (Hører med Morten om han kan 
kontakte Wenberg om dette). Det avklares med kommunen om det er greit å legge de 
ut. (Harold) 

- Feste for dieselbrygge. Her trengs det fjellbor 24-26 mm. 
- C-brygge har betongskader på hjørnene. Bør om mulig repareres. 

 
Sak 6 Eiendommen Gnr/Bnr 

- Sammenslåing av de ulike tomtene som tilhører FBF avventes (ca 2 år) inntil lån på 
betongbrygge er nedbetalt.  

 
Sak 7 Bruken av klubbhuset 
Einar avklarer med medlem som har arrangement for grupper at bruk av klubbhuset bør 
avtales med styre/styreleder. 
 
Svein Arnt Uhre 
sekretær 


