
 
Referat halvårsmøte 18.6.2019 

 

Tilstede: 

Styret: Odd Arne, Rune, Per Jørgen, Thor, Walter, Bjørn, Trond 

Antall medlemmer: 35 

 

Saker til behandling: 

01/19 Godkjenning av innkallingen: 

02/19 Valg av møte leder: 

03/19 Valg av møtesekretær: 

04/19 Økonomi 

05/19 Status i havna 

06/19 Mudring indre havn 

07/19 Eventuelt 

 

Sak 01/19 Godkjenning av innkallingen. 

Styret har tatt i bruk gratisprogrammet «Spond» som hjelpemiddel til å kontakte 
medlemmer på en enklere og mer effektiv måte. Det kom ikke frem noen negative 
reaksjoner på denne måten å sende ut informasjoner / innkallinger til møter eller 
dugnader på. Vi anbefaler at flest mulig laster ned appen «Spond» på sine 
smarttelefoner eller pc`er. 

Vedtak: Innkallingen godkjent. 

Sak 02/19 Valg av møteleder. 

  Vedtak: Odd Arne Røkenes foreningens leder ble valgt. 

Sak 03/19 Valg av møtesekretær. 

  Vedtak: Trond Nilsen foreningens sekretær ble valgt. 

Sak 04/19 Økonomi 

Halvårsresultatet viser positive tall, kostnadssiden ligger greit innenfor budsjett. 
Regnskapet ser lovende ut i forhold til årsresultatet. 

Situasjonen i grove trekk Pr 31/05-2019:  



• 3 nye medlemmer.  
• Utestående fakturaer for 2019: kr 125.880,- (44 fakturaer). Purringer sendes ut i 

løpet av juni 2019.  
• 16 medlemmer slettet. 

• Plasstildeling for 2019 fullført.  

• 1 stk 2,0m ledig (fast).  
• 1 stk 2,5m ledig (sesong). 
• 1 stk 3,5m ledig (sesong). 

Det har vært mange endringer etter søknadsfrist (31/12), det henstilles til medlemmer 
om å følge denne fristen. 

Sak 02/19 Status i havna 

• Havnesjefen: fortsatt mye båter på land, det er gjennomført en dugnad lørdag 6. 
april (ca 45 deltagere), det ble satt ut utriggere og opprydding av uteområder. 

• Det står fortsatt noe opplagsutstyr rundt på opplagsplassene. Alle må snarest 
mulig rydde eget utstyr, bukker, leckablokker og div. 

• Sist høst var det en lysmast med strømuttak som veltet ned etter uvær. Denne 
masta vil bli erstattet med ny snarest mulig. Mast med lys, og elektriker fra Moss 
Elektro er bestilt. Det vil samtidig bli gjort tiltak for sikring av andre lysmaster.  

• På spørsmål om det er anledning til å oppsette opp fugleskremsler i form av 
flyvende «ravner» fra stang og snor, ble det konkludert med at det ikke er noen 
forbud mot dette. 

• Grunnet et relativt stort strømforbruk i havna vinterstid vil det bli innført måling 
av strømforbruk under vinteropplag for de som ønsker strøm i båtene vinterstid. 
Styret vil utarbeide et opplegg for å ivareta dette i god tid før neste vinteropplag.  

 

Status tomtesalg. 

• Endelig oppmåling av de to aktuelle salgbare tomtene er utført og viser:  
Tomt nr 1: 4.441 kvm  
Tomt nr 2: 5.625 kvm 

• Nye nabovarsler er nå ute for undertegninger før disp søknad kan behandles. 
• Eiendomsmeglere er varslet om at vi har tomter til salgs om det skulle melde seg 

noen interessenter. 

   

Sak 03/19 Mudring i indre havn 

  Midlertidig mudring 

• Iflg tilbakemeldinger fra Arne Rød & co (tilbud gitt i 2018) 
• Venter på svar fra fylkesmannen vedr deponi av masser. 
• Styre sjekker mulighet for at de innerste plassene kan benyttes snarest mulig. 
• Kostnad hoved mudring kan stipuleres til 1- 1,5 mill, men alt avhenger av type 

masser og grad av eventuell forurensning. 



• Foreningen kan ikke regne med å få innvilget mer låneopptak utover det banklån 
som allerede er under betjening grunnet innkjøp av ny truck for noen år tilbake. 

• Mudring og innvestering av nye brygger bør gjøres i en operasjon, da etter at 
oppgjør for det framtidige tomtesalget er blitt tilgjengelig for foreningen.  

 

Sak 04/19 Eventuelt 

  Truck førere i Kambo BF:  

• Det ble fremmet et muntlig forslag fra salen om at truck førere får en form for 
kompensasjon. 

Forslagstiller sender inn skriftlig forslag til styret, da kan det behandles på 
førstkommende årsmøte. 

• Båtplasser fordeles til medlemmer av Kambo BF, ansiennitetsprinsippet følges 
etter søknadsfristen 31.12.årlig.  

• Spørsmål om det vil bli arrangert grillfest i havna i løpet av sesongen. 

For at det skal arrangeres grillfest i havna er vi avhengige av at noen medlemmer 
tar tak og melder seg til innsats for et slikt arrangement (festkomite).  

 

Møte ble avsluttet med servering av wienerbrød og kaffe ca kl 20.30.  

 

For Kambo BF 

Trond Nilsen 

Sekretær. 


