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Referat fra styremøte i Liland Båtforening  

21. mars 2014 kl. 17:00, Liland skole 

Innkalt var alle styremedlemmene, varamedlemmene  var invitert. 

Tilstede: Per Eilertsen, Ulf Persson, Jan Inge Jakobsen, Rune Hesthammer (fra kl. 1750). 

Meldt forfall: Sondre Markusson (kystlagets representant).  Vara fra kystlaget kunne ikke møte. 

Ingen varamedlemmer møtte. 

 

Saksnr Sak Ansvar gjennomføring 

1/2014 Økonomistatus 
Ved årsmøtet var det ca. 32.000,- på konto.  Etter innbetaling av 
årets kontingent vil vi ha ca. 70.000,- disponibelt.  Etter kontingent 
for alle år betalt av alle – innen utgangen av juni bør vi ha nærmere 
180.000 på konto (minus det vi evt. har brukt utover våren). 
Finnes ledige plasser – salg av disse kan gi merinntekter. 

Kun som informasjon. 

2/2014 Status utriggere/utbedringer/kostnader 
«Skader»/utbedringer påkrevd på 24 utriggere på østsiden, 10 
utriggere vestover.  Skader stort sett i form av slakk på 
bolter/trekantplate/brakett ved innfesting av utriggere mot 
brygga. 
Ulf har forespurt, men ikke fått svar, Ørsta mht hvilken type 
trekantplate/innfesting vi har – om det er samme type som de 
selger i dag eller om det er en ny type.  Ørsta sin nye type er 
forsterket. Hvis vi har forrige type vil vi kanskje bytte til den nyere 
typen trekantplate – som forhåpentlig- og sannsynligvis er mer 
holdbar. Hvis vi har den nye typen har vi ei utfordring… 
For å vurdere skadene må også hengselsett/trekantplate/brakett 
demonteres – for å forsøke å konkludere hvilke tiltak vi kan gjøre.  
Kostnader for full utskiftning av trekantplater/vanger er høye – vår 
målsetting vil være å reparere.  

Styret jobber med 
saken.  Håp om 
dugnad i helga for å ta 
på land havarert 
utrigger – men været 
gjør at det er usikkert.  
Hvis vi ikke får til 
dugnad denne helga 
blir det ny dugnad om 
14 dager.   
Per innkaller til 
dugnader. 

3/2014 Plassoversikt – oppdateringer 

Styret har ikke fått oversendt oppdatert oversikt over hvem som 
eier de forskjellige båtplassene.  Det gamle styret sitter på denne 
oversikten. 
Hvis noen ønsker å bytte plass bes de gi beskjed til styret.  Forøvrig 
vil det være mulig å søke om dette via nettsiden når den blir 
operativ – se neste sak  

Er lovet å få tilsendt 
oversikt i løpet av 
uka/neste uke.  Jan 
Inge/Per følger opp. 

4/2014 Hjemmeside 
Sekretæren har laget forslag til nettside.  Trenger ytterligere 
utvikling, men kan publiseres straks det formelle i forhold til 
registreringa av båtforeninga i foreningsregisteret, kjøp av 
internettadresse (domene), webhotell etc. 

Jan Inge 

5/2014 Fakturering medlemskontingenter 
Styret beslutter at faktura årets kontingent sendes ut straks vi får 
oversikt over hvem som er medlemmer (ikke oversendt fra det 
gamle styret ennå). Forfall for denne vil være 30. april – i henhold 
til vedtektene. 
Faktura for kontingenter for årene som ikke er fakturert 2011-2013 
(ref. årsmøtevedtak) vil sendes ut i mai, med forfall 20. juni. 
Sekretæren sender ut fakturaene. 

Jan Inge 
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6/2014 Dugnader 
Satser i utgangspunktet på å bruke lørdagene i mai til dugnader 
(ikke 17/5).  Oppstart 3. mai. Dugnad fra 1000-1300.  Forespørsel 
vil sendes til medlemmene, der medlemmene også vil bes melde 
inn hvilke lørdager de kan stille.  
Medlemmene bes også inspisere egen båtplass for skader, og 
melde inn eventuelle skader/defekter. 
 

Følges opp av 
styreleder, evt. 
sekretær 

7/2014 Forsikring  
Anlegget er ikke forsikret pr i dag.  Styreleder har innhentet pris på 
forsikring - for å forsikre anlegget for kr 2 mill. vil koste ca. kr 
12.500,-   

Per gis fullmakt til å 
tegne forsikring – 
informerer styret om 
tilbudene han får, før 
bestilling foretas. 

 

Møtet hevet 1900 

Referent  

Jan Inge Jakobsen 


