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STYREMØTE ØRNES BÅTFORENING
14.Januar 2018
Referat:
TID: kl. 19.00 STED: ØBF Klubbhus

TILSTEDE:
Fra Styret:

Leif, Inger Lise, Leif Arne, Bjørn Tore

14 januar ble det arrangert styremøte i Ørnes Båtforening.
Flere saker ble diskutert, se under.

Referatsaker/status
-

Oppfølging fra forrige møte.
Det meste er utført.

-

Referat fra huskomite.
Huset leies ut hver tirsdag fram til April. Det har også vært utleid noen helger.

-

Referat fra havnekomite.
Montering av ekstra fortøyningsøyer på brygge 7. Status, når skal jobben være sluttført?
Hugo var ikke til stede. Det er viktig at de ekstra fortøyingsøyene blir montert på brygge
7.

-

Referat fra kasserer.
Økonomi. Hvordan ligger vi an økonomisk, er det noen ikke betalte fakturaer fra 2017?
Inger Lise, Leif Arne og Bjørn Tore møtes søndag 21 og går gjennom faktureringsprogram.

-

Referat fra leder.
Leieavtale Hæhre/Betonmast: Styret vedtar å videreføre dagens avtale. Inger Lise sender
faktura.
Helse Nord/Nordlandssykehuset, bruk av anlegg: Leif har vært i kontakt med
Nordlandssykehuset. De er interessert i å leie en fast plass til ambulansebåten. Leif
kontakter dem og forhandler om leie av halve bryggen bak shell.
Leieavtale Per Einar Nørstebø: Styret avventer eventuell avtale med Nordlandssykehuset
før ny avtale med Per Einar inngås. Styret vedtar å videreføre dagens leieavtale med Per
Einar.
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-

Orienteringer.
Æresmedlemskap: Styret har diskutert forslag til æresmedlem. Styret vedtar enstemmig
forslaget. Leif Arne bestiller påskjønnelse/Skarv.
Leif Arne har solgt to nye båtplasser.

-

Eventuelt.
Dato for årets båtmesse: 2 Juni. 2018. Leif sjekker med Ørnes Idrettslag om de ønsker å
stå for messefesten. Dette inkluderer fest, musikk, toaletter, servering osv.
Årsmøte arrangeres Onsdag 14. Februar. Kl. 18,00 på Lille cafe. Leif setter annonse i
avisen.
Til årsberetningen trenger vi tekst fra:
Leder
Hugo – Havnekomite
Einar – huskomite
Svein – Båtmesse 2017
Odd Arne – Regnskap 2017
Send tekst og evt. bilder til Bjørn Tore, så syr han sammen alt.

Neste styremøte arrangeres Søndag 11.02 kl. 19.00

Møtet ble avsluttet ca. kl.20.30
Saksdokumenter finnes også på www.ornesbf.no

Referent: Bjørn Tore Hansen

