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REFERAT 

STYREMØTE FØRRE BÅTFORENING 

Onsdag, 30. mars 2016 

 

Til stede: Arnt Heggøy, Thor Arne Lie, Terje Nygård. 

Forfall: Eva Thorbjørnsen, Hildur Østhus 

Vara møtte heller ikke. 

Referent: Arnt Heggøy 

 

Sakliste 

 

1. Konstitusjon av styret. 

Konstitusjon utsettes til hele styret er samlet. Fakturering ble også utsatt. Av hensyn til 

videre fremdrift ble det avgjort at styret likevel tok tak i noen saker. 

 

2. Ønske om å omgjøre båtklasser på brygge 4 fra klasse 5 til 6.  

 

Styret har fått forespørsel fra noen båteiere på brygge 4 om å få presentere et ønske om flere 

klasse 6 plasser på brygge 4. Det møtte 2 plasseiere, som opplyste at de representerte et 

ønske fra 5-6 plasseiere. De presenterte et forslag om å ta bort en klasse 5 plass og fordele 

arealet, slik at det blir plass til 6 klasse 6 plasser på nordsiden av brygge 4. 

 

Styret forklarte at de ønsket en målsatt skisse med en beskrevet plan for hvordan kan løses, 

og hvor kostnad er stipulert. Styret vil da ta stilling til om det er grunnlag for å bringe 

forslaget inn for årsmøtet, eventuelt gjennom et ekstraordinært årsmøte. 

 

Styret presiserte at forslaget vil gi rom for større båter, noe som igjen vil kunne medføre et 

trangere seglingsrom mellom brygge 4 og brygge 3. Styret signaliserte at det vil være 

ønskelig å se på en fremtidig plassering av brygge 1,2 og 3 i en slik sammenheng. Ved å 

redusere avstanden mellom brygge 1 og brygge 2, og mellom brygge 2 og 3, vil dette gi 

større seglingsbredde mellom brygge 3 og 4.  

 

3. Søknader om dispensasjon  

3.1.Søknad fra eier av båtplass klasse 5 på brygge 4 om å få forhåndsgodkjent plassering av 

båt som overskrider båtstørrelse ved en eventuell tildeling av klasse 6 plass senere. 

 

Vedkommende ønsket å kjøpe en båt, Sun Quest 42, hvor oppgitt lengde er 12,80 meter. 

Bredde ble ikke opplyst. 

 

Styret konkluderte med at maksimal båtlengde ved klasse 6 etter gjeldende 

havneinstruks ikke kan overstige 1,25 ganger lengde på utrigger, dvs. maksimalt 12,50 

meter. Styret ønsket ikke å gi dispensasjon fra gjeldende regelverk. Vedkommende vil 
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derfor få et skriftlig svar om at søknad er avslått av styret, men at det er mulig å legge 

saken fram gjennom et forslag til neste årsmøte. 

 

3.2.Søknad fra eier av båtplass klasse 6 på brygge 5 om å få forhåndsgodkjent plassering av 

båt som overskrider båtstørrelse. 

 

Vedkommende ønsket å få forhåndsgodkjent kjøp av Bavaria 42, med bredde 3,99 og 

lengde 12,7. 

 

Styret konkluderte med at maksimal båtlengde ved klasse 6 etter gjeldende 

havneinstruks ikke kan overstige 1,25 ganger lengde på utrigger, dvs. maksimalt 12,50 

meter. Styret ønsket ikke å gi dispensasjon fra gjeldende regelverk. Vedkommende vil 

derfor få et skriftlig svar om at søknad er avslått av styret, men at det er mulig å legge 

saken fram gjennom et forslag til neste årsmøte. 

 

 

4. Tildeling av ledige båtplasser 

 

Styret oppdaterte ventelister ut fra innkommet post. Deretter ble ledige båtplasser tildelt, 

først fra intern venteliste, deretter fra venteliste i henhold til ønske om båtklasse. 
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