STYREMØTE I ULEFOSS BÅTFORENING 17.DESEMBER 2019
Tilstede:
Stian Westheim, Hans Olaf Kastodden, Stian Ringsevjen, Kent Inge Dahl, Trond Arne Grindem, Jens
Henning F. Lunden, Lasse Pershaug, Oddvar Kleivane og Tor Ove Ramtoft,
Meldt forfall:
Roar Kasin og Kjeld Stub-Jakobsen.
SAK 1 – Dato for årsmøte.
Dato for årsmøte ble foreslått til fredag 6. mars kl. 1900 på Moen går. Stian W sjekker med Moen Gård om
dette kan passe.
SAK 2 – Innkalling Årsmøte
På grunne høye kostnader med utsendelse av årsmøte innkalling pr. brev, så kom det opp et forslag om at
vi bare skulle kalle inn ved å annonsere i avis i tillegg til å legge dette godt synlig på hjemmesiden. Det var
litt usikkerhet på om dette var tilstrekkelig, så dette må vi sjekke opp til neste møte.
SAK 3 – Regnskap 2019
Gjennomgang av utestående penger. 2 personer har flere utestående beløper, så disse ble bestemt slettet
fra bommen.
SAK 4 – Kamera overvåking i Kastebukta
Kamera overvåking i kastebukta er satt i drift. Kameraene ser ut til å gi veldig klare å fine bilder. Dette er
ment som en erstatning til vaktselskapet som kun er innom 1 gang i løpet av døgnet. Prisen fra
vaktselskapet har også blitt veldig høy.
Dette så ut til å være veldig vellykket, så Oddvar henter inn pris for Torsnes og Ulefoss brygge også.
SAK 5 – Mudring i Kastebukta
På grunn av vanskelighetsgraden med å fylle ut søknadene i forbindelse med mudring i Kastebukta har vi
overlatt denne søknadsprosessen til Sweco. Det ble gjort et forsøk på egenhånd, med det ble for mye
mangler som gjorde at vi måtte overlate dette til noen som kunne dette.
SAK 6 – Strømstolper Kastebukta.
Tor Ove hadde kommet over en del brukte strømstolper med lys på finn.no til en god pris. Det ble da
bestemte å gå til innkjøp av 10 slike stolper for å ha til de forskjellige bryggeanleggene.

SAK 7 – Kurs båtførerprøven
Stian W hadde blitt kontaktet av et firma som reiste rundt for å holde kurs for båtførerprøven.
Dette kostet 1490,- pr. pers. ved minimum 10 personer.
Var litt usikkerhet rundt bordet om vi skulle påta oss og arrangere dette, så vi lot dette ligge inntil videre.

Nytt styremøte ble foreslått til 9. januar 2020

Referent
Stian Ringsevjen

