STYREMØTE I ULEFOSS BÅTFORENING 21. MAI 2018
Tilstede:
Stian Westheim, Stian Ringsevjen, Trond Arne Grindem, Jens Henning F. Lunden, Kent Inge Dahl, Tor
Ove Ramtoft, Hans Olaf Kastodden, Oddvar Kleivane, Lasse Pershaug,
Meldt forfall:
Kjell Einar Lie og Kjeld Stub-Jakobsen

SAK 1 – Nytt tilsig av masser der bekken renner ut i Kastebukta
Etter det siste arbeidet som er gjort ovenfor kastebukta ser det nå ut til at bekken har tatt med seg større
mengder med masse som har hopet seg opp ved utløpet av bekken nede i kastebukta. Stian Westheim tar
kontakt med kommunen for å be om en befaring sammen med dem slik at dette problemet kan bli løst.
SAK 2 – Dugnad
Kastebukta: Oddvar Kleivane og Kjeld Stub-Jakobsen vil i løpet av kort tid kalle inn til dugnad, da det er
forskjellige ting som må gjøres i kastebukta. Nome Elektro må også sluttføre noe påbegynt arbeid med
montering av lys i en stolpe. Det har også blitt noen sig i grunnen på det ny opparbeidede området. Stian
Westheim tar kontakt med Per Ole Moen angående dette.
Torsnes: Lasse Pershaug har kalt inn til dugnad 23.05.2018
Ulefoss brygge: Kent Inge Dahl hadde noe småplukk som måtte fikes, og skulle be om hjelp hvis han
trang det.
SAK 3 – Maling av fyrlykter på Romnes og Tjonodde.
Etter forespørsel i fra Telemarkskanalens venner, er vi spurt om ikke vi kan hjelpe til med maling av
fyrlyktene på Romnes og Tjonådde. Kent Inge har sagt ja til dette og kaller inn noen folk som kan gjøre
denne jobben. Telemarks kanalens venner holder maling og utstyr.

SAK 4 – Strøminntekter og strømforbruk i Kastebukta.
For å besvare kommentaren som kom på årsmøtet 2018 så kikket vi litt på strøminntektene i Kastebukta.
Dette ser ut til å stemme. Oddvar Kleivane har alle avleste verdier og beregnet forbruk i kr som han har
fått bistand i fra E-verket til å beregne. Vi syntes alle at forbruket i Kastebukta er vel høyt og at det har gått
veldig mye opp siden 2015. Undertegnede vil i samarbeid med Oddvar Kleivane gjøre noen målinger for å
prøve å finne ut av hva som mye strøm.

SAK 5 – Ledige båtplasser
Det er pr dags dato ledige båtplasser i alle de 3 båthavnene. Undertegnede legger ut informasjon om dette
på nettsiden vår.

SAK 6 – Ny nettside.
Nettsiden vår begynner dessverre å ha begrensede muligheter, og de som har laget siden har sagt nei til
videreutvikling av siden og sagt at vi heller må lage en ny side med nyere plattform. Jens Henning har
skaffet en pris på å få laget en ny side til en fornuftig pris. Vi ble derfor enige om å sette i gang med dette.
Noe av ønsket i fremtiden er å prøve å få inn noe reklame inntekter på siden

Dato for nytt styremøte ble ikke satt.

Referent
Stian Ringsevjen

