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Styrereferat

Dato Tidspunkt Sted

10.11.2021 19.00 Teams møte 
Referent

Nils Kåre 
Deltakere

Finn, Anne, Erik, Nils Kåre, Kristoffer, Odd Steffen, Knut Einar 
Fraværende 

Sak ref. 
[Mnd-nr]

Sak Ansvarlig Dato 

FASTE PUNKTER 

Økonomi - Gjennomgang resultat for 2021 (samt 2020). 
- Gjennomgang balanse for 2021  
- Sjekke om økt momskompensasjon kan gi refusjon 

ifm nytt bryggeanlegg.  
Anne 

Tur 
seiling 

- Foredrag om seiling i Skottland. Utsatt inntil videre Kristoffer Høst/vinter 

Sport  
Seiling 

- Det er søkt om midler fra Gjensidige stiftelsen. Det 
er bevilget kr 135 000 fra de 

- Det er mottatt gave. Gjelder en express 
regattaseilbåt. Står nå på Wave. Litt åpent spørsmål 
vedr vinteropplag.  

- Ønsker å kjøpe rib. Pris ca kr 250 000 brutto. Bør 
sjekke om noe skal klareres på forhånd. Dette bør 
være en sak på årsmøtet, der det redegjøres for 
saken, evt gis tilslutning.  

Finn/Odd S 

Odd S 23. feb 

Anlegg Prosjekt oppgradering brygge: 
- Går bra. God innsats. Noe arbeid gjenstår før 

ferdigstillelse. Kan starte å ta båtene tilbake til sine 
plasser.  

- Leiekontrakter oppdateres. Skal kvalitetssikres av 
jurist (namsmannen) før det iverksettes.  

Pålegg om retting av feil på el anlegg 
- Tøgersen skal rette feil. Dialog mellom de og HK 

Erik 
Finn 15. jan 
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Sak ref. 
[Mnd-nr]

Sak Ansvarlig Dato 

Styre - HSF må definere et verdigrunnlag, og legge det ut 
på nettsiden.  

- HSF 60 år. Feiring 19. februar. Ser ut for at det blir 
utsatt.  

- Lage ny kontrakt for leie av båtplass 
- Valgkomite. Mange er på valg. Ser ut for at de fleste 

er villige til å fortsette.  
- Venter til 15. januar før vi setter i gang med å kalle 

inn til årsmøte. Opplegget avhenger av om det 
kommer nye retningslinjer for Covid.  

- Odd S hadde vært inne på nettside. Denne er ikke 
tilfredsstillende. Må oppdateres eller tas vekk.  

Finn 

Anne 

Finn 

Finn 

Finn 

Dato neste møter: 
Onsdag 2 feb 2022 (årsmøte 23 feb?) 


