
Referat styremøte 22. Juli 2021 
 

Tilstede: Roger H, Jan W. Werner N, Lasse Brun, Harald N og Trond M 

Saksliste: 

• Referat fra forrige møte, den 28. april 

• Status årsmøte 

• Økonomi 

• Pumpe 

• Båtutsett og slip 

• Avtale ad eieforhold i nyhavna 

• Konstituering av nytt styre 

 

1. Referat fra forrige styremøte 

Referat godkjent og ingen kommentarer 

2. Økonomisk status 

Vi har en beholdning på konto – 287303,60 

Følgende utestående – Meløy energi 6500,-  

Videre har vi salg av båtplass fra Meisler til Fossen og kjøp av båtplass A. Mortensen 

Videre er det flere som er interessert i båtplass.  

3. Pumpe for å bedre bunnforhold i havna 

Pumpen forventes levert medio august. Hensikten med en pumpe er å mudre havna slik at vi få bedre 

dybde. Det vil mest sannsynlig bli innkalt til dugnad når arbeidet skal starte i løpet av høsten. 

4. Båtutsett i fiskerihavna 

Båtforeningen tar kontakt med fiskerlaget og grendelaget, med hensikt å få en felles uttalelse fra 

brukerne av slipen og utsettet. Utfra signalene fra fiskerlaget ønsker de ikke å overta slipen og mener at 

båtforeningen bør få drifte som før. Derfor innkaller vi til møte med møte mellom grendelag, fiskerlaget 

og båtforeningen. Målet er å lage et felles skriv for å videreføre slipen slik som i dag.  

Vi lager en innkalling til møte.  Morten Røsshagen og Jørn Ellingsen innkalles. Prøve å få det til i neste 

uke – kopi til ordfører. 

5. Avtale med Reipå eiendom om bruksrett 

Båtforeningen ønsker å få avtalen med Reipå eiendom juridisk vurdert, for å få den tinglyst. KNBF har 

gitt tilsagn om en slik juridisk vurdering. Jan sier at han skal ta kontakt med Frank om kopi av avtalen. 



6. Konstituering  

Styret avklarer oppgaver internt. Sekretær sender inn opplysninger til brreg /knbf. 

Annet 

• Utbetaling til avgående leder, Roger Halvorsen. Beløp på 15.000,-.  

• Det nye styre lager en risikovurdering  av havna og bruker tid på det.  

• Maks fart skilt. Må lages. 

• Skilt over båtplasser ved havna.  

• Lage møteplan inneværende år. 

• Dato på neste styremøte.  19. Aug 

 

Referent 

Trond Mikkelborg 

  

 

 

 


