Referat fra styremøte i Liland Båtforening
25. april 2014 kl. 17:00, Liland skole
Tilstede: Per Eilertsen, Ulf Persson, Rune Hesthammer, Sondre Markusson, Jan Inge Jakobsen, Per
Arvid Nygård .
Saksnr
8/2014

Sak
Valg av løsning for atkomst flytebryggene
Før styremøtet var styret med flere nede på brygga for å sjekke
lengde og dybder.
Konklusjon: Vi kan ha et ekstra bryggelement før eksisterende
brygge (sett fra landsida).
Priser:
kr 42.000,- eks mva og frakt, og evt. + utriggere for
bryggeelement.
I tillegg kommer landkonstruksjon og stolper/pilarer.
Potensiale for 4 plasser – realistisk med 2 plasser, alternativt
også 2 faste gjesteplasser
Pilarer: tas sikte på stålrør (utrangerte borerør). Bruk av
kreosotbehandlede trestolper utredes også

Ansvar gjennomføring
Innhenting av priser:
Forlengelse av brygge:
Per
Stolper av stål:
Ulf
Lovlighet av
kreosotstolper:
Per
Kvalitet av kystlagets
kreosotstolper:
Sondre
Ulf sjekker med «sin
/vår konsulent» om
bruk av kreosotstolper

9/2014

Ordensregler flytebrygga
Per hadde sendt ut forslag på ordensregler for bryggeanlegget
(utarbeidet av det forrige styret):
Reglene diskutert, og endringer anført.
10/2014 Holdninger til «tilfeldige gjester»
Problemer med at gjester delvis legger seg i opptatte plasser.

11/2014 Dugnader – 3. mai og videre
Gjøremål 3. mai:
Etterstramming av løse skruer (på kryss, fortøyningsbolter bl.a.),
etterskruing/erstatning av ødelagt tredekke
Nødvendig verktøy: batteridrill , bitsholder, T20-bits, fastnøkler
24mm, fastnøkler 18mm
Planlegge forskaling til landfeste: Noen medlemmer som har
forskalingsplater? Meldes til Rune. Forskaling vil være ca 1,5m x
1m x 1m.
Senere dugnader
Etter etterstramming er gjort vil «slakke» utriggere sveises fast.
(gjøres av Kjell Nordstrøm, med hjelper ). Gjøremål for de videre
dugnadene avhenger av progresjon på arbeidet med atkomsten
til bryggeanlegget. Informasjon vil komme etter hvert.
Medlemmer anmodes melde sin ankomst til dugnadene gjennom
e-post til lilandbf@gmail.com eller sms til styreleder, eller som
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Jan Inge og Per
oppdaterer og
publiserer ordensregler
Jan Inge og Per
oppdaterer
oppslagstavla nede på
brygga. Per tar kontakt
med de(n) som i dag
låner båtplass.
Jan Inge oppdaterer
nettside med
informasjon, i tillegg til
Dugnadsansvarlige 3.
mai:
Etterstramming:
Per
Forskaling:
Rune
Mat/kaffe:
Per

Side 1

svar på mottatt dugnadsinnkalling.
12/2014 Ledig båtplass
Evenes kystlag tilbys å kjøpe ledig båtplass

Jan Inge sender
informasjon til kystlaget
om ledig båtplass – og
faktura for ny båtplass.

Møtet hevet 1900
Referent
Jan Inge Jakobsen

Referat styremøte Liland Båtforening 25. april 2014

Side 2

