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  BÅTFORENINGEN PLUGGEN    

 

 

Godkjent referat fra styremøte 4/2021  
 
Tid: Tirsdag 2. mars 2021, kl. 18:00 
Digitalt møte på Zoom. 
 
Til stede: Leder Hugo Rode Berntsen, havnesjef Arvid Mathisen, styremedlemmene Runar Eiene, 
Kjell Kristiansen, Pål Andre Sætran, Ole Tom Johansen. Fravær: kasserer Arne Sundsdal. 
 
 
1. Innkalling, saksliste og godkjenning av styremøtereferat 3/2021  
 
Leder gikk gjennom innkalling, saksliste og referat 3/202. Forslag til referat fra forrige styremøte var 
sendt ut på forhånd. 
 
Vedtak: Innkalling, saksliste og referat fra styremøte 3/2021 ble godkjent av styret.  
 
 
2. Godkjenning av årsmøtereferat 2021 

Forslag til referat fra årsmøtet 2021 var sendt ut på forhånd 
 
Vedtak: Forslag til referat fra årsmøtet 2021 ble godkjent av styret. Referatet legges frem for 
godkjenning av årsmøtet 2022. 
 

3. Konstituering av styret 

Følgende arbeidsfordeling foreslås: 
 
IK-El ansvarlig: Tommy Lindholm 

IK-El assistent: Svein Svensvik 

HMS-ansvarlig: Runar Eiene  

Ansvarlig for hjemmesida: Pål 

Referent: Ole Tom.  

Styret diskuterte om vi skal vi ha en møtekalender. Det er mange møter nå, må vi ha møter for alt? 
Hugo foreslo å ta korte styremøter om konkrete saker ved behov. Pål foreslo at vi setter opp fire-fem 
faste styremøter som settes inn i årshjulet. Da vet medlemmene når det er styremøter og de kan 
melde inn spørsmål/saker. 

Vedtak: Arbeidsfordelingen ble vedtatt av styret. Vi tar korte styremøter om konkrete saker ved 
behov. Hugo setter opp fire-fem faste styremøter som settes inn i årshjulet. Pål legger det ut på 
hjemmesida. 

 

4. Godkjenning av Havnereglement februar 2021, vaktinstruks 2021, Gebyrer og tidsfrister og 
instruks for bruk av krana 

Alle dokumentene var sendt ut på forhånd til styret. Hugo redegjorde kort om det reviderte 
havnereglementet. 

Vedtak: Havnereglementet ble vedtatt av styret. Havnereglementet og de andre dokumentene 
legges ut på hjemmesida av Pål. 
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5. Økonomi 

Punktet utgikk, tas på neste styremøte.. 

 

6. Havna 

Havnesjef redegjorde for situasjonen i havna. Det går bra, fem oppsigelser hittil i år, men det fylles opp 
igjen, vi er nå 176 medlemmer. ”Havnegjengen” jobber med å lage en motorisert arbeidsplattform som 
blant annet kan brukes til å skifte pontonger. Litt uoversiktlig med innkjøp som foretas til arbeidet. 

Vedtak: Styret tok redegjørelsen til orientering. 

 

7. Bryggelementer 

Havnekomiteen er i gang med å bytte ut ødelagte pontonger med de gamle vi har liggende. 

Vi trenger å bytte ut mange potonger og detaljer om tre pontonger fra ulike leverandører var sendt ut til 
styret på forhånd. Leder gikk gjennom utfordringene, mange pontonger er slitte og lekker. Vi må 
erstatte disse. Styret diskuterte mulige løsninger og fant at pontongene fra Bryggedeler til 2700 kr inkl. 
mva. er det beste alternativet. Firmaet ligger i Råde. 

Vi trenger vinklejern for å feste mellom pontong og brygge. Arvid kan ordne innkjøp av disse, de er 
laget av sjøvannsbestandig aluminium. Vi trenger to vinklejern per pontong, prisen blir ca. 200 kr per 
vinkeljern. Total kostnad for 12 pontonger med 24 vinkelbeslag er antatt til 35 000 kr, noe som er 
innenfor budsjett. 

Info om valgt pontong Multipontong MP 370 liter kr 2700,- finnes her: 

https://bryggedeler.no/deler-og-utstyr/flyteelementer/flyteelement-bryggepontong/multipontong-mp-

370-liter/g358.234.267i1776363 

Vedtak: Hugo ringer Bryggedeler og bestiller en ”prøvepontong” for testing om den passer. 
Kjell ordner henting av pontongen. Dersom pontongen passer så kjøper vi 11 stk. til, Arvid 
ordner vinkeljern.  

 

8. Status hjemmesiden 

Pål har bygget opp ny hjemmeside for Pluggen i ny publiseringsløsning, og han redegjorde for 
arbeidet. Hjemmesiden er nesten ferdig, Pål har hittil brukt ca. 30 timer på jobben. Arvid ønsket noen 
forbedringer i skjema for forespørsel om båtplass. Pål setter pris på, og ber om at styret kommer med 
innspill til forbedringer på hjemmesiden. 

Vedtak: Styret tok redegjørelsen til orientering og godkjente hjemmesiden. Den nye siden har 
blitt veldig bra og styret takket Pål og Ole Tom (som har hatt ansvaret for hjemmesida før Pål 
nå overtar). 

 

9. Eventuelt 

Arvid orienterte om at det er mye som skal gjøres utover og at det kan bli knapt å få alt ferdig før 
sesongen begynner. 

 

Møtet ble avsluttet kl. 19:32 

Referent OTJ 
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