
Referat styremøte Reipå båtforening den 19. august 2020 
 

Til stede: Roger Halvorsen, Harald Neverdal, Lasse Brun, Verner Norum og Trond Mikkelborg  

Møtested: Klubbhuset 

Saker til behandling: 

1. Referat fra forrige styremøte 

Gikk igjennom referat fra forrige styremøte og det var ingen innsigelser.  Utover referatet ble det gått 

igjennom følgende som nytt fra sist: 

• Skuret er kommet opp i havna (utført av Roger Halvorsen) 

• Det er interesse for kjøp av slipen og båtforeningen har fått en henvendelse. Et eventuelt salg er 

ikke en styresak og må behandles av årsmøte. Dessuten så er ikke fiskerlaget interessert i salg av 

sliptomta. Styret kommer sjekker om det er interesse fra fiskerlaget om et samarbeid vedr. drift 

av slipp. Ansvar – Trond sender en forespørsel til Reipå fiskerlaget.  

 

2. Flytting av bølgedemper 

Styret ser det som en hastesak å få plassert bølgedemperen og da før høsten kommer med det været 

som kommer. Ansvarlig er Havnesjefen som må sette i gang arbeidet.    

3. Gjennomgang av økonomi 

Saldo per dagsdato er 344.000, -. Det er utstående et beløp til Reipå Eiendom AS, samt kostnadene til 

oppføring av skur.  Harald (kassere) betaler 100.000, -, til Reipå Eiendom AS. Rest vil bli betalt når vi er 

ferdig med det elektriske anlegget.   

4. Sak vedr. gjenkjøpsverdi  

Styret har en sak som gjelder tilbakebetaling av båtplass. De som representere medlemmet som skal ha 

tilbakebetalt kan ikke vise til innbetaling og sittende styre klarer heller ikke å finne kvittering for 

innbetalt beløp i våre regnskaper.  Før at en utbetaling kan skje, må vi vite at det er innbetalt er utført. 

Harald jobber videre med saken.  

5. Montering av elanlegget 

Det arbeidet må tas opp snarest. Roger tar kontakt med Arve Brun for iverksetting av montering av 

anlegget.   

6. Utlegging av ny brygge 

Vi skal legge ut ny brygge på tvers av eksisterende brygge til medlemmet Bjørn Bruvold. Avtalen er at 

han skal gjøre dette selv, men styret må forsikre seg at det blir gjort forskriftsmessig og sikkert. Her må 

havnesjefen ta ansvar for at dette blir bra.  

 



7. Mudring av ny havna  

Roger Halvorsen sier at det har vørt vanskelig å få fremdrift i forhold til videre mudring i ny havna. Det er 

Mads Swendsen som er kontaktperson hos Reipå Knuseri for søknad om midler til å gjennomføre 

mudring. Roger jobber videre med saken. 

8. Annet 

a. Medlemskontingent, bekreftelse på utmelding. Reipå båtforening må etablere rutiner 

for utmelding av medlemmer. Trond lager en rutinebeskrivelse på hvordan vi skal gjøre 

dette.   

b. Forsikring, sende dokumentasjon. Forsikringsselskapet trenger informasjon på 

kostnader på ny havna slik at vi får en korrekt forsikring sum på ny havna. Trond har 

kontakt med dem og oversender nødvendig dokumentasjon. 

c. Sikkerhetstiltak i havna – Vi bør få etablert redningsstiger på bryggene i havna. Det er 

viktig at dette skjer snarest og havnesjefen må jobbe videre med denne saken, sammen 

med styret.  

d. MVA kompensasjon – Reipå båtforening har søkt om kompensasjon for utgifter til mva. 

Saken er sendt til kongelig norsk båtforening (KNBF) som samordner søknadene fra alle 

båtforeningene i Norge  

e. Bryggeleder kompensasjon, Kasserer utbetaler kompensasjon. 

f. Søknad om fritak – tilkoblingsavgift. I forbindelse med «tvangsflyttingen» til ny havn har 

båtforeningen bedt om fritak for ny tilkoblingsavgift for vann til den nye båtforeningen. 

Søknad er sendt til Meløy kommune. 

g. Slipsett, sekretær sender ut faktura etter oversikt fra slipleder Alf Halvorsen    

h. Utleie av båtplasser.  Faktura sendes ut til de som har leid båtplass i havna. Ansvarlig – 

sekretær. 

Referent  

 

Trond Mikkelborg 

  


