Referat fra styremøte Ørland Båtklubb 25. jan. 2018
Til stede:
Bjørn Håbrekke - leder
Leif Skei - sekretær
Hans Jørgen Kotte Aune - kasserer
John Rødsjø – styremedlem
Per Larsen - varamedlem/havnekomite
Inge Harper - havnekomite
Arnt Tore Andersen – huskomite
Per Haukås – huskomite

Kaffe og vafler – Arnt Tore har skjemt oss bort!!

Sak 1/11 Ref forrige styremøte
Sak 4/3 og salg med Vipps Kasserer vil komme med informasjon og opplæring om hvordan
VIPPS brukes.
Ansvar: Hans J. K. Aune
Sak 5/6 Slippen. Intern vedlikeholds- og sikkerhetsinstruks ikke ferdigskrevet.
Ansvar: Inge Harper
Sak 5/8 Stoler Klubben trenger nye stoler på kjøkkenet. Saken jobbes med.
Ansvar: Arnt T. Andersen
Sak 5/10 Årsmøteplanlegging
Styret og komiteene gikk gjennom årsmøteagendaen for å klargjør alskens papirer til den 15. feb.
Vedtektene §9 c) (Saksliste):
-

Rokerer om p.7 Årsplan og vedlikeholdsplan og p.10 Budsjettplan. («Høna eller egget»?)
For å styrke økonomien til klubben, vil noen satser bli foreslått økt

Sak2/11 Post/innkomne saker Intet spesielt

Sak 3/11 Medlemskap og båtplass Intet nytt

Sak 4/11 Dieselpris

Som før - kr 10,50 pr liter

Sak 5/11 Verning av Austråttområdet
Riksantikvaren og fylkeskommunen ønsker å styrke verning av Austråttområdet. Ørland
kommune, som er i gang med kommunedelplan for området, ønsker innspill om klubbens planer
for eventuell utbygginger og forandringer i området.
Planer styre/arbeidsmøtet kom opp med:
1.
2.
3.
4.
5.

Sløyebu. Fjern den gamle kaia og sett opp sløyebu ca ved dagens kaiefot
Noen flere båtplasser
Sette opp båthus på parkeringsplassen
Vinteropplagshus (oppe bak klubbhuset der båtvognene plasseres i sommersesongen)
Reparasjon av steinkanten hele veien (må det bygges opp likt med dagens?)
Kantsteinene byttes ut med tregjerde med belysning
6. Parkeringsplass (nordover fra slippen)
Forslagene med vedlagte skisser sendes avdelingsleder for plan, Ørland kommune.
Ansvar: Leif Skei

Info


Sanitæranlegg. Toalettene blir som ny! Hold ut så lenge!



Årsmøtet 2018: 15. februar kl 19:00 i klubblokalene

Neste styremøte avtales etter ønske og behov.
Leif Skei/sekr.

