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Førre båtforening 

Leder: Arnt Heggøy 
e-post: arnt.heggoy@haugnett.no 

 Referat 
 

  Styremøte 

 

I Førre båtforening 

Torsdag 13. juni 2013 kl. 1900 – 22.00. 

 

Tilstede:  

Arnt Heggøy,  

Thor Arne Lie,  

Eva Thorbjørnsen,  

Hildur Østhus,  

Jan Helge Nilsen,  

 

 

1. Gjennomgang av innkommet post og henvendelser. 

 

Innledning ved leder.  

Gaute har signalisert at det blir dugnad 19.juni, blant annet nummerering av båtplassene. 

Arbeid med strømskapet og igangsetting av strømutlegging jevnfør årsmøtevedtak, blir gjort i 

august. Dugnad om dette kommer nærmere melding om, f ølg med på foreningens side. 

 

Arquebus har tilbakemeldt at de var fornøyd med beredskapsdagen. De ønsker samme 

arrangement neste år, samme helg, første helg i mai 2014. 

 

 

2. Gjennomgang av tildelte båtplasser  

 

Det har vært 2 arbeidsmøte siden forrige styremøte, der en har tildelt flere båtplasser. Havnen 

er nå full. I tillegg har vi utleid 15  båtplasser , inklusive jolleplassene. 

 

Antall telefoner ad leie/lån av båtplasser har minket, mens henvendelser om dette har blitt 

kanalisert via e-post noe som fungerer svært godt. 

 

 

3. Gjennomgang av utestående regninger/økonomi 

 

Eva jobber med å tilpasse Havnman i forhold til hennes regnskapsprogram slik at faktura kan 

leses inn automatisk. 

 

Båtforeningen har pr 30.04.2013  kr  947 000,00 herav  kr  600 000,00 på sparekonto og kr 

648 000,00 i gjeld. Styret vil sende eventuelle purringer  på neste styremøte. 
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4. Arnt tar ansvar for å sjekke opp aktuelle forsikringer til styremøte i august. 

 

 

5. Bøyeprosjekter er under arbeid i KMBF region sør. Arnt følger dette opp videre og gir 

informasjon på neste styremøte. 

 

 

6. Eventuelt:   Forslag fra Dieter Muller om å nytte maskiner siden det er  maskiner i 

området, til å legge nytt dekke. 

Styret tildeler Jan Helge ansvar for å følge opp prosjekt molo, og blir bedt om å lage plan 

for dette med stipulert kostnad som sak til årsmøte 2014. 

 

 

 

 

13.06.2013 

Hildur Østhus 

 
 


