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Styremøte dato; 05.04.2022 
 
TIL STEDE. 

Bjørn Johnny Wågenes,  Ståle Hauge,  Åge Skjelvik,  Birthe Ann Larsen,  Harald Vebenstad,  Jan 
Gunnar Korsøen,  Oddvar Rune Villanger. 
 
AGENDA. 

13/22 Godkjenning av møtereferat fra styremøte 02.03.2022 

14/22 Informasjon / orientering fra Havnesjef, Dugnadssjef, Regnskapsfører, Leder for drift av Mølla 

15/22 Konstituering av Styret 

16/22 Godkjenning av årsmøte-referat 

17/22 Ymse 
 

REFERAT. 

Sak 13/22, Møtereferatet. 
 

Ingen kommentar – referatet godkjent.       Info 
 
 
Sak 14/22, Informasjon til Styret 
 

Havnesjef, (informasjon fra formann, havnesjefen ikke tilstede/ på jobb).  Info 
 Kaifront ved brygge A/B & C/D, rivning av eksisterende pågår (dugnad), gjenstående 

konstruksjon ser bedre ut enn forventet.  Det planlegges ny befaring og påfølgende møter før 
endelig plan for utbedring legges. 

 Siste stormen vi hadde påførte oss noe «dregging» av iler på bølgedemperen/ flytebryggen.  
Takstmann fra forsikringsselskapet vårt har vært på befaring og erstatnings-utbetaling 
(dekning av utbedringskostnader) er signalisert.  Nye iler er mottatt og klar for å legges.  Plan 
for plassering er klar og legging av ilene er avtalt med IMC Diving. 

 

Dugnadssjef,  
 Ingen info.. 

 

Regnskapsfører, (informasjon fra formann, regnskapsfører ikke tilstede). 
 Likviditeten vår er god, ingen spesielle detaljer å rapportere.   Info 

 

Leder for drift av Mølla,  
 Behov for støvsuging av taket i småsalen – vil melde behov for dugnad. 
 Etter påske er det gjort leieavtaler hver helg fremover til ut på sommeren.  Fremleien er i 

stor grad til egne medlemmer. 
 Dato 22.10.22 settes av til LBF høstfest. 
 Det ses behov for å legge bilder av «pyntet festsal» ut på nettsiden vår, til informasjon/ 

markedsføring. Åge administrere dette og sender aktuelle bilder til Oddvar Rune for 
oppdatering av nettsiden.      Aksjon Åge – april. 
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Sak 15/22, Konstituering Styret      Info 
 

Nestleder; Ståle Hauge 
Sekretær; Harald Vebenstad 
Enstemmig vedtatt – ingen kommentar. 
 
 
Sak 16/22, Referat Årsmøtet 
 

Referat lest opp, bare mindre kommentarer gitt – utfyllende ordlegging.  Referatet rettes opp og 
legges på nettsiden.        Aksjon Åge - april 
 
 
Sak 17/22, Ymse 
 

I  Seilforeningen er kontaktet av Fylkeskommunen med forslag om tilrettelegging av tilgang til 
flytebryggene våre for funksjonshemmede / rullestol.  Forslaget er videresendt Formann LBF.  Frode 
Knudsen (seilforeningen) er anmodet om å bearbeide / tilrettelegge saken litt mer detaljert før ev 
fremlegging for Styret.        Info 
 

II  Naustet (som er planlagt å bli revet), vi vil søke å avholde et møte med Alver Kommune vedr 
«veien videre» før det utformes søknad om at rivnings-planen stoppes og nøstet kan stå til vår 
disposisjon.  Bjørn Johnny gjør avtale.      Aksjon Bjørn Johnny 
 

III  Forslag mottatt om vurdering av montering av solselle-paneler på taket av Mølla.  Forslaget er 
notert.          Info 
 

IV  Båter i dårlig befatning ses på utsiden av bølgedemperen.  Dette er båter som lovlig ligger der – 
leieavtaler.  Det skal i første omgang innskjerpes mot de aktuelle båteierne at vi ikke er fornøyd med 
det vi ser i dag.  Forurensningsfare er vår største frykt.  Likeledes innskjerpes nye leieforhold. 
          Aksjon Havnesjef 
 

V  Søknad mottatt om leie av plass v/bølgedemperen for seilbåt 60 fot / 14,5 tonn.  Styret oppfatter 
dette positivt.  Søknad besvares positivt og Einar må organisere ev berørte båter slik at sikker avstand 
ol tas i betraktning.        Aksjon Havnesjef 
 

VI  Vaktlistene.  Kvaliteten må bedres – kontrollere alle telefonnumre m.m.  Det må også ses på 
metode / program for disse listene slik at kvaliteten på dette sikres fremover. Jan Gunnar og Oddvar 
Rune ser på dette og setter opp ny liste. Aksjon Jan Gunnar Korsøen & Odvar Rune Villanger – 
      ferdigstilles i forkant av årets sesong 
 

VII  LBF vil arbeide for å arrangere Maritim Familiedag.  Dato for arrangementet settes til søndag 04. 
september. 
 
 
Møtet avsluttet kl  21:30 
 
 
Neste styremøte  mandag 23.05.22 
 
Harald Vebenstad / Referent 


