Styremøte HBF 17.11. 2014 – Klokka 19.00 – 21.00

Møte innkalt av: Yngve Tomter
Type møte: Styremøte
Møteleder: Yngve Tomter
Referent: Eyvind Harder
Møtedeltakere:
Yngve Tomter, formann
Bjørn Kristiansen, nestformann/havnesjef
Reidar Otterstad, kasserer
Hans Arne Karlsen, havnesjef
Jan Olav Høgvold, husansvarlig
Eyvind Harder, sekretær, ass. kasserer
Forfall:
Morten Vardeberg, vaktsjef.
Utestående saker:
Parkering forbudt skilt mellom Marinesenteret og P-plass Tjuvholmen.
Bjørn Kristiansen har hatt kontakt med kommunen i etterkant av styremøtet, og på
grunn av sykdom i kommunen vil dette bli tatt opp igjen i begynnelsen av 2015.
Bobiler og Hamar kommune.
Hamar kommune arbeider med å få til en løsning for bobiler i følge Bjørn Kristiansen
Mulig at bobilparkering vil bli på et annet område på Tjuvholmen.
Innfesting av nye bryggeelementer på brygge 4 og 6. Dette skal gjøres i løpet av
kort tid av Småbåthavner AS, ifølge havnesjefene.
Ventilasjonsanlegg klubbhuset. Det eneste som mangler nå er strøm til dette, men
elektriker skal ta dette etter hvert.

Sak 1:
Anlegget på Tjuvholmen og brygga er vinterklargjort, landganger er tatt av der det er
nødvendig. Alle vannslanger er tatt inn og det er blåst ut vann fra anlegget. Mangler en
bøyeplass i Brygga båthavn.
Sak 2:
Kasserer orienterte litt om økonomien i foreningen. Kort oppsummert er økonomien
veldig bra. Dugnadsgebyr blir utsendt i 2014 slik at dette kommer på dette
regnskapsåret. Bjørn Kristiansen prøver å selge flest mulig båtplasser i 2014, slik at de
som har båtplassene får tilbake innskudd på dette året.
Sak 3:
Jan Olav orienterte litt om klubbhuset. HBF har kjøpt et stort partytelt til en hyggelig pris
av Ramirent. Dette skal settes opp på kroa, i stedet for noe av det som står der i dag.
Sak 4:
Sommershow 2015. Eldar Vågan har hatt en del kontakt med Yngve og Jan Olav. Kroa
holder kontakt med Vågan med tanke på slike arrangementer. Det ble en del diskusjon
omkring hva slags hjelp HBF skal bidra med, når det gjelder slike arrangementer på
Tjuvholmen. Styret mener at HBF skal drive/drifte båtforeningen, havner og tilhørende
områder, leietaker på kroa er ansvarlig for alle ikke båtrelaterte aktiviteter.
Sak 5:
Punktfestekontrakt er sendt Hamar kommune ang. overtakelse av klubbhuset. Jan Olav
orienterte om avtalen med kommunen. Jan Olav orienterte litt om planer for å pusse opp
toalettene og dusj, og omkostninger for dette. Styret gikk enstemmig inn for oppussing
av toalettene og dusjen.

