
Styremøte 16. april 2020 – Reipå båtforening
Tilstede: Roger H, John Jordahl, Arve B, Werner Norum, Lasse Brun, Trond Mikkelborg, Geir Morten 

Riise

Sak 1. Referat fra forrige møte den 10. mars 2020. Ved Jon Jordahl
Kommentar sak 5. Det er gjort utgravinger/utmudring i havna i påska. Frank Robert gjorde en 

kjempejobb!

Uteligger på brygge øst er ikke i orden ennå, men det jobbes..

Sak 2. Søknad om mudring
Frank Robert mener at det er best at RB søker om mudring. Det er fylket som skal ha søknaden om 

tilskudd om mudring og ikke til Meløy kommune. Mats Svendsen ved Reipå Knuseri hjelper oss med 

søknad. Vi søker om 40 meter fra bryggene og 140 meter innover, samt og et belte på 40 meter 

bredde.  Dette er i alles interesse. Et viktig spørsmål som må avklares er hvor massene som mudres  

skal lagres. 

Sak 3. Dugnad
Det har vært dårlig vær i vinter og det har ikke vært forhold for dugnad, men vi må satt opp oppgaver

som skal gjøres. 

 Det må prioriteres fortøyning av bryggene grunnet mye svingning på brygge vest. Mulig 

løsning er å dreie bryggene mot øst med 10 grader. Geir Morten setter opp en dugnadsliste. 

 Videre må hengslene snues på uteliggerne. 

 Det må også settes på låsemuttere på skruene. 

 Kan vi få hentet loddene som ligger i fiskerihavna?

Informasjon om dugnad legges ut på hjemmesiden.  

Sak 4. Strøm til brygge øst
Arve og Roger har en plan. Det er trukket rør fra brygge vest til brygge øst. Det må også gjøres på 

dugnad og prioriteres. Skap må etableres med flere kurser.  Potensialt er det mulig å hente noen 

kroner til eventuelle bobilturister.  

Sak 5. Vann til bryggene
Geir Dagfinnsen og Geir Brun har en plan for hvordan vi kan legge opp vann? Ideer fra «Østrabrygga»

er bra. Målet er at det skal være slanger som rekker over hele brygga og at det er stoppekran i 

lagerhus. Lagerhuset skal lages i sommer og det er Roger Halvorsen som har ansvar for dette. 

Sak 6. Båten er skade til båtforeningen
Det er sprekk i bunnen og det må repareres. Werner ser på saken. 

Sak 7. Forsiden på hjemmesiden
Kan vi endre forsiden? Vi bør ha oppdaterte bilder/tegninger. Lasse/Roger finner det ut.



Sak 8. Årsmøte
Prøver å fastsette ny dato. Vi må følge de reglene som myndighetene har satt. Tirsdag 26. mai, kl. 

18.00. Styremøte (17.30) i forkant og medlemsmøte etter årsmøte. Reipå skole.   

Referent Trond Mikkelborg

http://www.reipaabf.no

http://www.reipaabf.no/
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