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  BÅTFORENINGEN PLUGGEN    

 

Forslag til referat fra styremøte 6/2021  

Tid: Torsdag 2. september 2021, kl. 18:00 

Sted: Klubbhuset 

 

Fremmøtte: Leder Hugo Rode Berntsen, havnesjef Arvid Mathisen, kasserer Arne Sundsdal 
styremedlemmene Runar Eiene, Kjell Kristiansen, Pål Andre Sætran, Ole Tom Johansen. 

I tillegg: Tommy Lindholm på sak 5 kl 18:30 

 

1. Innkalling, saksliste og godkjenning av styremøtereferat 5/2021  

Vedtak: Innkalling, saksliste og referat fra styremøte 5/2021 ble godkjent av styret. 
 

2. Økonomi 

Kasserer redegjorde om kvartalsrapport per 1. september og budsjettsituasjonen i båtforeningen. Alle 
medlemmer har nå betalt utestående fordringer. Fremdeles utfordringer med at fakturaer ikke er 
merket med riktig budsjettpost. Det er god kontroll på de fleste postene. Ekstrautgifter kommer på 
vedlikehold av el-anlegg. Kun 1/3 av budsjett til vedlikehold av brygger er brukt til nå. Vaktoppmøte er 
ikke kontrollert enda (og ev. vaktgebyr). Problemer når Vipps benyttes til innbetaling, inneholder ikke 
info om hva summen gjelder. Vi setter utskifting av 20 pongtonger inn i budsjett med 60 000 kr. 
Oppsummert: Økonomien i Pluggen er god.  

Vedtak: Styret takket kasserer og tok redegjørelsen til orientering. Arne setter utskifting av 20 
pongtonger inn i budsjettet med 60 000 kr. 
 

3. Havna 

Havnesjef redegjorde for situasjonen i havna. Vi er nå 181 medlemmer, det er helt fullt i havna, ingen 
venteliste. Opplagsplassen er klippet og den klargjøres for båtopplag i neste uke. Krana er smurt. Vi 
trenger etter hvert nye bommer siden innfestningene på disse ruster opp, hvor kan vi få tak i bommer? 
Det er ikke noe arbeid som gjenstår på bryggene i år.  

Vedtak: Styret tok redegjørelsen til orientering. Arvid og Pål undersøker hvor vi kan få tak i nye 
bommer. 

 

4. Status og lukking av el-avvik i havna 

Prosjektleder Tommy Lindholm informerte om arbeidet med å lukke avvik på el-anlegget. Arbeidet på 
bryggene og i strømsentralen er stort sett ferdig, kursfortegnelse skal lages. Det gjenstår arbeid med 
strøm/sikringer til krana, strømoppsett ved krana og opprydding etter alt arbeidet. Ledninger som er 
fjernes skal gjenbrukes til kabler fra strømsøyler. Gecom går gjennom at alle avvik er lukket, regner 
med at dette er på plass innen tre uker (med unntak av krana). Litt fakturering gjenstår. Vi må 
informere medlemmene om kabler som er lovlig å bruke (landstrømkvalitet 07, UV-bestandig for 
utebruk) og sette tidsfrist på når 07-kablene er pliktig å bruke. Avvik her må følges opp. 

Vedtak: Styret tok redegjørelsen til orientering og takket Tommy og Svein for stor innsats. 
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5. Pongtonger og reparasjoner 

Vi setter inn utskifting av 20 pongtonger i budsjett med 60 000 kr (se sak 3). Arvid har bestilt 40 fester.  

Vedtak: Styret tar opp utskifting av pongtonger når behovet melder seg. 

 

6. Avviksmeldinger 

Styret ønsket dette som en fast post på styremøtene. Avvik: Det er hull i noen brygger, men dette er 
nå i orden (bord på bryggene er skiftet). 

Vedtak. Avviket ansees som lukket. Avvik legges inn som fast post på styremøter. Ansvar: 
Hugo. 

 

7. Pluggenhappening 

Forslag: Fredag 1. oktober kl. 19:00. 

Vedtak: Pluggenhappeningen blir fredag 1. oktober kl. 19:00. Alle tillitsvalgte inviteres, Arvid 
sender beskjed til "sine". Hugo bestiller lokale hos Pizzanini og sender invitasjon. 

 

8. Bruk av inkassobyrå 

Kasserer orienterte om at et medlem fremdeles ikke har betalt vaktgebyr, plassleie, berging og 
bortkjøring av egen båt. Skal vi sende inkasso og bruke dette fast fremover ved manglende 
betalinger? Pluggen må da sende faktura på vanlig måte, dersom denne ikke betales innen frist, så 
oversendes det videre til inkassobyrå for håndtering. Sak om inkasso er årsmøtebehandlet. 

Vedtak: Arne undersøker mer hvordan dette fungerer og kjører en "prøve" med et inkassobyrå 
mot medlemmet. Saken tas opp igjen på neste styremøte.  

 

9. Størrelse på båtutleie  

Saken er tidligere styrebehandlet per e-post der 40 fot ble vedtatt.  

Vedtak: Maksstørrelse på båt i Pluggen settes til 40 fot. Hugo sjekker dokumenter som må 
endres og Pål legger deretter inn ny info på hjemmesida. 

 

10. Eventuelt  

1. ”Rene havner”  
Dette er et prosjekt som er satt i gang på privat initiativ. En avfallsbeholder, hov og plakat er 
satt opp ved ny bølgebryter, denne fylles opp og det flyter over, mye hundedritt. Hugo skal 
lage en rapport om våre erfaringer som sendes initiativtaker. Avfallsbeholder tømmes ikke nå. 
Tømming må inn i vaktinstruksen. Arvid ønsker at avfallsbeholderen flyttes til klubbhuset. 
Runar foreslår hull i kontainer til hundeposer. Skal vi fjerne Pluggens to avfallsbeholdere ved 
kontainer og kun bruke innkast i kontaineren der alle har nøkkel til hengelås? Det er et stadig 
tilbakevendende problem med hensetting av søppelposter ved avfallsbeholderne. 

Vedtak: Tømming av avfallsbeholder settes inn som oppgave i vaktinstruks. Ansvar: Hugo. To 
avfallsbeholdene fjernes (ansvar: Arvid), den ene omgjøres til flaskeinnkast (ansvar: Pål). 
Innkast av søppel gjøres heretter i kontainer. Arvid undersøker om det kan bestilles kontainer 
som også har hull til innkast av hundeposer. 
 

 

2. Redningsstiger på bryggene.  
Bankløkka har flere redningsstiger på siden brygger, skal vi ha det i Pluggen? Vi har regler for 
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at vakter ikke skal gå alene på bryggene som sikkerhet. Runar sier at det ikke er krav om slike 
stiger. 

Vedtak: Pluggen anskaffer ikke redningsstiger. 
 

3. Bør de to flytebryggene ved den gamle trebrygga tas opp på land? Det er værhardt der de 
ligger.  

Vedtak: Bryggene flyttes på land. Ansvar: Pål. Kjell hører med Johnny om han kan bistå med 
truck.  

 

Møtet ble avsluttet kl. 19:52 

Referent OTJ 

 


