Styremøte HBF 13.04. 2015 – Klokka 19.00 – 20.35

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
Morten Vardeberg, vaktsjef.
Konstituering av nytt styre iht. våre vedtekter:
Nytt styre ble enstemmig konstituert for sesongen 2015. Det ble vedtatt å fortsette med
samme personer i samme funksjoner som i foregående sesong.
Utestående saker:
Parkering forbudt skilt mellom Marinesenteret og P-plass Tjuvholmen.
Saken står stille pga. sykdom i Hamar kommune, men Bjørn tar opp dette igjen med
kommunen.
Bobiler på Tjuvholmen
Jan Olav har undersøkt litt om dette. Parkautomat koster kr. 120.000,- og dette er for
dyrt hvis vi ikke får en lengre kontrakt på dette. Jan Olav jobber videre med å finne en
billigere løsning på dette.

Sak 1:
Vaktlister må settes opp og gjøres tilgjengelig på vår hjemmeside etter at Bjørn
Kristiansen har kommet med lister over båtplasser som leies ut for sesongen 2015.
Sak 2:
Vaktene skal starte 30. april på Tjuvholmen og 16. mai på Brygga. Morten ordner ekstra
vakter til russearrangement på Tjuvholmen 17. april. De andre datoene for russefest er
7. mai og 16. Disse dekkes opp på vanlig måte av våre vakter.
Sak 3:
Båtplasser. Bjørn Kristiansen fordeler plasser i forhold til ansenitet. All bytting av
båtplass skal gå om styret. Bjørn skal ta seg av dette.
Sak 4:
Hans Arne Karlsen og Bjørn Kristiansen skal planlegge dugnader for å montere utriggere
på forlengelsen av bryggene på brygge 4 og 6.
Sak 5:

Det ble en del diskusjon om diverse reparasjoner av bryggeanleggene vår. Vi har en del oppgaver i
forbindelse med bryggeanlegge t i begge havner. Hans Arne og Bjørn tar seg av dette.
Sak 6:
Angående dugnader ble det en del diskusjon omkring bruk av dette gjennom båtsesongen og
hvordan vi på beste måte kan organisere dette.
Sak 7:
Det skal legges belegningssten foran showteltet, ca. 3 meter. Dette vil bli gjort på dugnad. Jan Olav
orienterte litt om ny inntakstavle på klubbhuset. Oppgradering av toalettanlegget og dusjen er
kommet veldig godt i gang, og håpet er å få dette ferdig i begynnelsen av mai måned.
Sak 8:
Kasserer Reidar Otterstad vil sende ut årets fakturaer i løpet av mai måned.
Sak 9:
Årets sommershow med Eldar Vågan skal ha premiere på Tjuvholmen torsdag 11. juni.

