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Fordeling av båtplasser
o Framlagt forslag fikk tilslutning, med følgende tillegg: Thomas Viken gis fast plass, det
vurderes om Karoline Rød kan gis en plass der et er lettere å manøvrere inn og ut.
Miljøltiltakene
o Det kjøpes inn kontainer til spesialavfall. Kontaineren må være låst og det må
etableres en nøkkelordning. Jan Petter og Espen legger fram en løsning slik at
restavfall fra båtpussen ikke spyles må sjøen, men samles opp i en kum. Må være
på plass i løpet av sesongen 2014. Alt bunnstoff som skrapes eller slipes bort må
samles opp. Ves sliping skal det lages et provisorisk telt rundt båten + tildekking
av asfalten. Havnekom. vil ikke involvere seg i forsøk med ultralyd anlegg i havna.
Det settes opp lapp på alle båtene om miljøtiltakene i god tid før båtpussen.
Harald W og Bjørn setter opp lapp på båtene.
Vårdugnaden
o Vårdugnaden gjennomføres 22. mars. Dykker bestilles samme dag, for inspeksjon og
festing av bøyetau mv.
o Så lant har vi notert følgende oppgaver:
 Bedre forankring av flytebrygga ved 2.4 – krana (Harald Walle)
 Reparasjon av 2.4 krana sjekkes med styret. Skjørtet repareres og krana
primes og males (Knut)
 Merking av grunt parti ved hovedkrana (Espen)
 Lage og montere mye festebeslag på HC – brygga (Pål, Morten, Helge og
Harald B)
 Ev. vurdere løsninger i leid lokale hos Geir Røvik (skuret)
 Innkjøp av nye bøyer og tilhørende tau (Tron)
 Reparasjon av kaikanten ved 2.4 – krana
 Skraping av flytere
 Legge ut fortøyningsbøyene + montere nye (dykker)
 Skjøtepunkt på strømkabel til sydbrygga byttes og gjøres vanntett (Arvid og
Tron)
 Oppdatering av informasjonstavler (Tron)
 Flytting av bommer på midbrygga (sydsiden)
 Kjøp av ny bom til ytterste plass på nordsiden av midtbrygga (Bjørn)
 Skrape bort skjell fra flyterne
 Merking av mastekrana (150 kg), teste vekt + sette opp info (Knut)
Torskeaften 14.2.
o Alle møter kl. 1800
o Arbeidsfordeling:
 Hovedrett (Pål og Bjørn)
 Kake (Knut)
 Pynte bord (Pål ++)
 Sandefjordsmør (Jan Petter)
 Dessert (Tron +Arvid)
 Kaffe (Martin)




Rydding av oppvask (Harald + Harald)
Kveldes foredrag (Harald W)

