
Referat fra styremøte i LBF 02.03.2022. 
 

Fremmøte: Bjørn Johnny Wågenes, Tor Åge Ryland, Åge Skjelvik, Einar Nordtveit, 
Jan Gunnar Korsøen 

Fravær: Oddvar Rune Villanger, Harald Vebenstad, Birthe Ann Larsen, Sølvi 
Mellingen, Ståle Hauge 

 
10 / 22.       Godkjenning av referat fra styremøte 16.01.2022 
          Referat godkjent. 
  
11 / 22.     Informasjon / orientering. 
 
                   Havnesjef / Dugnadssjef. 

- I etterkant av sist styremøte har det vist seg at flere forankringslodd 
for brygge G-H som ble lagt ut tidlig i fjor høst har gitt etter og veltet. 
Havnesjefen og styre ser på alternative løsninger for å få dette 
ordnet. 

- Det undersøkes også om hendelsen kan dekkes av foreningens 
forsikring. 
 

- Formell regning fra R. Veland vedr. dykkeroppdrag er mottatt og 
videresendes Forsvaret. Ref. tidligere skade forårsaket av 
forsvarsfartøy. 

 
- Det skal bestilles 3 nye utliggere for erstatning av eksisterende som 

er i dårlig stand. 
- Det skal bestilles 5 nye forankringslodd for brygge K.  

 
                   Regnskapsfører. 

- Likviditeten i foreningen er god. 
- Det er sendt regninger til medlemmer som ikke har deltatt på dugnad. 
- Det er søkt om refusjon for økte strømutgifter. 
- LBF vimpel(er) og norsk vimpel til flaggstand er under levering.  

 
 

                   Vertskap Mølla. 
- Varmepumper (2 stk) er montert. 
- Det har vært utfordringer med mangelfull låsing av dører i 

underetasjen, skilt vil bli satt opp i håp om bedring. 
- Vedlikeholdsplan for Mølla og bryggeanlegget er under idriftssettelse.  

 
  
11 / 22.     Årsmøtepapirer. Klargjøring for utsending av årsmøtepapirer 

        Årsmelding og handlingsplan samt regnskap og budsjett gjennomgått.             
 
 
 
 
 



12 / 22.      Ymse. 
- Det er gitt tilbakemelding på NHS sin henvendelse vedr. mulig 

samarbeid om sjøaktiviteter for barn og ungdom i Litlebergen. 
Et møte mellom de to foreningene er avtalt onsdag 9 mars, 2022.  

 
- Bavariaklubben skal ha riggsjekk i havnen 7- 8 mai, 2022.  

 
- NHS har mottatt innkalling til KNBF Båttinget 2022.  

Arrangementet avholdes 22-24 april 2022 i Bergen. 
Bjørn Johnny, Ståle og Åge deltar. 

 
 
 

Neste styremøte: 24. mars, 2022 kl 18.00 
J.G. Korsøen / referent 

02.03.2022 

 
 


