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  BÅTFORENINGEN PLUGGEN    

 

 

Godkjent referat fra styremøte 5/2021  
 
Tid: Tirsdag 4. mai 2021, kl. 18:00 
Sted: Klubbhuset 
 
Til stede: Leder Hugo Rode Berntsen, havnesjef Arvid Mathisen, styremedlemmene Runar Eiene, 
Kjell Kristiansen, Pål Andre Sætran, Ole Tom Johansen, Arne Sundsdal. 
 
 
1. Innkalling, saksliste og godkjenning av styremøtereferat 4/2021  
 
Vedtak: Innkalling, saksliste og referat fra styremøte 4/2021 ble godkjent av styret.  
 

2. Økonomi 

Kasserer redegjorde for kvartalsrapport og budsjettsituasjonen i Pluggen og svarte på spørsmål fra 
styret. Det har vært ekstrautgifter til fjerning av defekte pongtonger, dugnad, rep og vedlikehold (til 
flåte m,m.). Strømsøyler er betalt fra innskuddskonto før plassleie kom inn. Beløpet er tilbakeført 
innskuddskonto. Hugo minnet på at post 14 og 15 må økes i henhold til årsmøtevedtak med hhv 
300 000 kr og 40 000 kr. Plassleie: Der er ca. 30 stk som ikke har betalt inn plassleie, det er 120 000 
utestående (inkludert gebyr). Fortsatt er det utestående vaktgebyr fra 2020. Vi er nå 178-179 
medlemmer.  

Vedtak: Styret tok redegjørelsen til orientering. 
 

3. Havna 

Havnesjef redegjorde for situasjonen i havna. Svært mye arbeid med stor innsats fra mange er gjort i 
havna, Blant annet skifting av bord på bryggene der strømsøylene skal stå, nye kabler og rør, nye 
strømsøyler mv. Brygge 1 er ferdig. Det blir også montert nye vannledninger. Det er fullt i havna, noe 
venteliste. Kjell fikk hentet alle de nye pongtongene i Råde. Styremedlemmer tar en ekstra innsats for 
å rive ledninger mv. på brygge 1. Nye regler for strømledninger til båtene. 

Vedtak: Styret tok redegjørelsen til orientering. De som har anledning stiller til ekstra 
riveinnsats torsdag 6. mai kl. 18. Pål legger ut informasjon om regler for bruk at strømkabler på 
hjemmesida. 
 

4. Dugnad  

Datoene blir 10. og 17.juni kl. 18. Brygge 2 kalles inn i år. Det blir ikke oljing av bryggene i år, blant 
annet fordi mange nye bord på bryggene. Bølgebryteren på vaskes for måkedritt mv. Brygge 4 skal 
vaskes og spyles. Fjerning av tau mv. Rydding av opplagsplass. Det blir mindre oppgaver enn vanlig. 
Arne kjøper inn halvliters flasker med brus, fire kasser. Det blir ikke bevertning på grunn av korona. 

Vedtak: 10. og 17.juni kl. 18, brygge 2 kalles inn. Ansvar for dugnad: Havnesjef og 
havnekomité. Pål legger info på hjemmesiden. Arne sender ut innkalling per e-post til 
medlemmene på brygge 2. 

 

5. Faste styremøter 2021 

Hugo hadde forslag til «faste» styremøter i 2021/2022:  

• Tirsdag 1. juni: tema dugnad etc.  

• Ett møte i september. 
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• Tirsdag 14. desember: Tema tidsplan for årsmøtet (torsdag 10. februar 2022). Forberede 
årsmøtesaker. 

• Tirsdag 25. januar 2022: Behandle innkomne årsmøtesaker (frist 20. januar). 

 

Vedtak: Forslaget om fire faste møter (ett per kvartal) ble vedtatt av styret. Hugo sender 
styremøtedatoer til Pål som legger dem på hjemmesida. 
 

6. Nye byggeelementer og tidligere skumming 
 
Hugo redegjorde om at skummingen av bryggeelementer ikke ble så bra som forventet, cellene i 
skummet skulle være vanntette, men det har likevel trengt inn vann. Hugo har undersøkt med 
leverandør og de har meldt tilbake at skummet ikke er vanntett. Gard har gjort en kjempeinnsats og 
har skummet 70 bryggeelementer, 18 av disse er nå byttet ut. På sikt må vi regne med at flere 
bryggelementer må byttes (særlig ved is og snø på bryggene). Viktig at bryggene måkes for snø. Arne 
foreslo at vi legger utskifting av bryggelementer inn som fast post i budsjettet.  

Vedtak: Styret tok redegjørelsen til orientering. Arne legger inn årlig fast budsjettpost for 
utskifting av bryggeelementer. 
 

7. Økonomi nye lyssøyler og valg av slangeholdere og tidsplan 

Hugo redegjorde. Vi har fått tilbud på slangeholder fra Gecom på 9000 kr, Arvid har fått pris ned til ca. 
7000 kr på en annen løsning som må undersøkes nærmere. Det må også kjøpes inn kraner. 

Vedtak: Styret tok redegjørelsen til orientering. Arvid undersøker nærmere og ordner beste 
løsning. 
 

7. Status Pluggens nettside 
 
Pål har ikke hatt tid til hjemmesida nå. Styremøtereferater mv. er ikke lagt inn enda.  

Vedtak: Styret tok redegjørelsen til orientering. 
 

8. Eventuelt 

Ingen saker. 
 

Møtet ble avsluttet kl. 19:35. 

Referent OTJ 

 


