
 

 
STYREMØTE I ULEFOSS BÅTFORENING 15. JANUAR 2019 
 
Tilstede: 
Stian Westheim,  Stian Ringsevjen, Trond Arne Grindem, Jens Henning F. Lunden,  Kent Inge Dahl,   , 
Oddvar Kleivane, Lasse Pershaug,  
  
Meldt forfall: 
Tor Ove Ramtoft, Hans Olaf Kastodden Kjell Einar Lie og  Kjeld Stub-Jakobsen 
 
 
SAK 1 – Årsmøte 
 
8. mars kl 1900 på Moen Gård ble foreslått som tid og sted for årsmøte. Stian W sjekker med Moen Gård 
om dette kan passe.  
 
Saker til Årsmøte: 

 Avgifter for 2019 ønskes uforandret 
 Havneavgift for båter som ligger på vannet i vinterhalvåret. Disse båteierne å 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.  

 
SAK 2 – Valg 
 
Håvard Øygarden og Henrik Salomonsen fra valgkomiteen var innom og fikk en liten oversikt over hvem 
som var på valg for 2019  
 
SAK 3 – Regnskap for 2018 

 
Hans Olaf var ikke tilstede men vi hadde fått tilgang på midlertidig regnskap for 2018 som vi tok en rask 
gjennomgang av. Fortsatt en del medlemmer som ikke har betalt utsett, opptak, opplag eller 
medlemsavgift  
 
SAK 4 – Mudring i Kastebukta 
 
Stian W har vært i kontakt med et selskap i Sandefjord og i Kragerø som har mulighet til å ta en slik jobb. 
Kragerø firmaet så ut til å komme best ut i pris. Før dette kan startes må det søkes om å få lov til å flytte på 
disse massene. Håpet er å få lov til å dumpe det vi fjerner et annet sted i Norsjø. Får vi ikke lov til det vil 
det bli fryktelig kostbart. Kommunen har tidligere gitt utrykk for at de skulle kunne hjelpe oss med 
søknaden om å gjøre dette, men har nå i senere tid sagt nei til å gi oss bistand. Vi ble da enige om å ta 
kontakt med Sweco for å sjekke om de kunne ta en slik jobb for oss. 
 
SAK 5 – Hjemmeside 
 
Vi må gjenoppta saken med å få i gang en ny hjemmeside. Jens Henning tar kontakt med tidligere 
forespurt person for å sjekke at tilbudet fortsatt står ved lag. Stian R skaffer eventuelt fram det som trengs 
av dokumenter for å legge ut på siden. Håpet med ny side er å kunne få inn noen reklame inntekter, noe 
som ikke mulig å få til på siden vi har i dag.  

 
  
 
Dato for nytt styremøte ble satt til Søndag 27.01.2019. 
 
 
 
Referent 
Stian Ringsevjen 


