
 

 
STYREMØTE I ULEFOSS BÅTFORENING 3. FEBRUAR 2019 
 
Tilstede: 
Stian Westheim, Hans Olaf Kastodden, Stian Ringsevjen, Trond Arne Grindem, Jens Henning F. Lunden, 
Oddvar Kleivane, Lasse Pershaug og Tor Ove Ramtoft, 
  
Meldt forfall: 
Kent Inge Dahl, Kjell Einar Lie og  Kjeld Stub-Jakobsen 
 
 
 
SAK 1 – Årsmøte 
 
Lokaler på Moen Gård er booket fredag 8. mars kl 1900  
 
Saker til Årsmøte: 

 Avgifter for 2019 ønskes uforandret 
 Havneavgift for båter som ligger på vannet i vinterhalvåret. Disse båteierne må også montere eget 

boble anlegg så vannet ikke fryser. Boble anlegget må ha egen strømmåler. Alternativt å nekte folk 
å la båten ligge ute mellom gitte datoer.  

 Styret ønsker tillatelse til å låne inntil 600000 for mudring i Kastebukta   
 
 
SAK 2 – Mudring i Kastebukta 
 
Stian W har fått inn tilbud i fra Sweco i forbindelse med søknad om mudring i Kastebukta. Vi jobber videre 
med denne saken da vi har tro på at det blir enklere å få godkjenning til å gjøre denne jobben hvis vi får 
hjelp i fra et selskap som Sweco. Stian W skal også ha et møte med en Finn i fra Skien kommune. Vi frykter 
at Skien kommune kan stille seg negative til dumping av disse massene i Norsjø. Først etter dette møtet vil 
vi ta stilling til om vi skal gå videre med Sweco.  
 
 
SAK 3 – Regnskap for 2018 og budsjett 2019 

 
Hans Olaf var på plass og vi fikk tatt en gjennomgang av regnskap for 2018 og satt opp et budsjett for 2019  
 
 
SAK 4 – Hjemmeside 
 
Tilbudet vi hadde fått tidligere stod fortsatt ved lag, så det var enighet om å sette i gang utforming av ny 
hjemmeside. Jens Henning ber vedkommende om å sette i gang. Stian R skaffer eventuelt fram det som 
trengs av dokumenter for å legge ut på siden.  

 
  
 
Dato for nytt styremøte ble ikke satt.  
 
 
 
Referent 
Stian Ringsevjen 


