Referat fra styremøte Ørland Båtklubb 20. juni 2019
Til stede:
Bjørn Håbrekke - leder
Leif Skei – sekretær
Hans Jørgen K. Aune - kasserer
John S. Rødsjø – styremedlem
Jostein Solem - styremedlem
Per Larsen - varamedlem/havnekomite
Inge Harper – havnekomite

Sak 1/4 Ref forrige styremøte
Sak 5/1 Ny traktor. Traktor ikke funnet. Havnekomite fortsetter å lete.

Ansvar: Inge Harper

Sak 5/2 Instukser
Huskomite ikke ferdig med sitt forslag til revidering av instruks.

Ansvar: Trond Øvregård

Sak 6/2 Skilting ved havneområdet
Dette er en gammel sak fra 2016. Etter en lang og god diskusjon, ble det bestemt at kasserer
rådføre seg og legger frem forslag til skiltplan til neste styremøte. Se også sak 6/4 og 7/4.
Ansvar: Hans Jørgen K. Aune
Sak2/4 Post/innkomne saker
•

Regninger og reklamer

•

Et ikkemedlem som ønsket å leie klubbens lokaler, får et høflig avslag (ref vedtektene)

•

Et tidligere medlem som har meldt seg ut av klubben, ber om å slippe å betale medlemsavgift
for 2019. I henhold til gjeldende regler (vedtektsendringer årsmøtet 2019), er medlemmet
betalingspliktig. Men på grunn av den korte tidsepoken mellom vedtektsendringene og
søknaden om fritakelse, så føler styret at medlemmet bør kunne få en delvis innfrielse om
redusert avgift, dvs tidligere medlem betaler kortidsleieavgift og månedsleie frem til
oppsigelsesdato . Kreditnota og ny faktura blir sendt

Sak 3/4 Medlemskap og båtplass 4 ledige båtplasser.
Sak 4/4 Dieselpris Kr 12,00 pr liter
Sak 5/4 Næringsvirksomhet fra klubbens område
Styret ønsker at klubbmedlemmer som starter næringsvirksomhet fra klubbens område,
informerer styret for godkjennelse.
Ansvar: Leif Skei

Sak 6/4 Bruk av båtrampe for ikkemedlemmer Ikkemedlemmer vil bli krevd kr 100,- per
utsett. Midlertidig skilt settes opp.

Ansvar: Per Larsen

Sak 7/4 Båtopplag i båtsesongen Vedtektene § 3 j. sier at "Båthus og parkeringsplass skal være
ryddet innen 15. mai." Klubbens medlemmer skal selvfølgelig kunne gjøre vedlikehold på båt på
parkeringsplassen også i båtsesongen. Men problemet oppstår når "båt på vedlikehold" går over
til å bli "båt i opplag". Dette ønsker vi å løse ved skilting (slik andre båtklubber har gjort) hvor
det vil fremgå at båt ikke skal hensettes på parkeringsplass i båtsesongen.
Midlertidig skilt settes opp.
Ansvar: Per Larsen
Kommentarer
Styret handler etter beste skjønn i sakene 5/4, 6/4 og 7/4 og vil komme med forslag til
tekstendringer i vedtektene til årsmøtet 2020.

Neste styremøte: Torsdag 22 aug. kl 20:00
Leif Skei/sekr.

