Møtereferat
Møtetype:

Styremøte

Møte nr 0910

Sted:

I havna

Møtedato: 03.05.10

Referent:

Helge Karlsen

Antall sider inkl. denne: 2

Deltakere:

Roar Aasvang pr. telefon, Per Andersskog (Nestleder), Willy Johansen (Styremedlem), Kristin
Estensen (Varamedlem), Jan Stalsberg (Varamedlem), Helge Karlsen (Sekretær)

Fravær:

Roald Nilsen (Kasserer)

Innkalt:

Sak nr.:

Saker til behandling

Ansvar

010910

Generelt:
Ordinært styremøte.

Info

Nye saker på møte 0610 den 15.03.10.
020610

Ny kran
Forhandle med aktuelle kranleverandører i løpet av få dager
Se på behovet for fundamentering og avklare hvor det er fjellgrunn.
Kommunen kontaktes for byggegodkjenning.
Avklare lån.
0710
Vi må ha ansvarlig søker for byggingen. Sekretær avklarer med
kranleverandører om ansvarsrett.
Leder avklarer med kommunen om hvem skal som skal ha byggemeldingen.
Lån er godkjent, det er søkt kommunal garanti for lånebeløpet.
0810
Ny revidert pris og forslag til kontrakt innhentes. Tilbud innhentes for
ansvarlig søker av det bygningstekniske.
0910
Helge
Trenger ansvarlig søker. Roar søker etter ansvarlig søker. Kranbestilling
Willy
utsettes til neste møte.
Roar

030610

Oppretting sjøkant/utbedring
Avklarer med konsulent om teknisk løsning.
0710
Måling i morgen 13.04. deretter videre vurdering.
0810
Rette en henvendelse til Multiconsult vedrørende utglidningene.
0910
Roar og Willy får fullmakt til å bestille innfesting av landganger til sjøkant.

040610

Implementere Havmann
Implementering iverksettes så snart andels og plassregisteret er ferdigstilt.
0710
Avventer til lista er klar.
0910
Iverksettes så snart listene er ferdig og sekretær er tilbake fra ferie.

Willy /
Roar

Per /
Helge

Frist

Side 2

Sak nr.:

050610

060610

Saker til behandling

Strøm og vann på bryggene
Per følger opp strøm og vann.
0710
Det har gått tregt med montering, Willy følger opp.
0810
Det engasjeres en person til å montere det elektriske.
Vann er iverksatt.
0910
Status: Vann og strøm mangler på Pir 1, strøm mangler på Pir 2.
Andels- og plassregister
Gjennomgås før det overføres til Havmann.
0710
Arbeidet pågår.
Sommerplasser ivaretas i samsvar med reglementet.
0810
Saken pågår.
0910
Vi forsetter nedover listen. De som har bedt om å stå på venteliste vil selv
måtte ta kontakt dersom de ønsker plass. Dato for innbetaling styrer
fordeling av plasser. Innbetaling må være den enkeltes ansvar. Dersom det
er diskusjonssaker så må styret ta disse enkeltvis, og ikke som gruppe.

Ansvar

Per /
Willy

Roar og
Willy

Nye saker på møte 0710 den 12.04.10.
020710

Telebryggens konkursbo
Telebryggen har gjennomgått gjenstående og gitt en foreløpig verdivurdering
av gjenstående arbeider.. Styret vedtok at leder gis fullmakt til å
videreforhandle med Fokus Bank.
0810
Saken pågår.
Roar
0910
Roar har møte med advokat onsdag f. k.

030710

Dato for felles utsett
Første utsett blir 08. mai. Deretter vurderes det om det er behov for
ytterligere ett utsett.
0910
Båter med mast må betale direkte til transportør.

Info

Nye saker på møte 0910 den 03.05.10.
020910

Vakter
Vaktperioden er i år 18. mai til 15. oktober. Vaktansvarlig avklares.
Instruks avklares av Willy og Roar.
Betalingsterminal
Roald bes om å avklare dette med vår bankforbindelse.

Roald

Neste møte 0910 onsdag 26.05 Kl 19:00
Vedlegg:
Ingen vedlegg.
Godkjennelse av styremøtereferat;
Leder Roar Aasvang

____________________________________________________ Dato: ___/___/___

Sekretær Helge Karlsen

____________________________________________________ Dato: ___/___/___

Frist

