LAKSEBERGET BÅTFORENING
MEDLEMSMØTE TIRSDAG 22.10.2019 KL 19.00 KLUBBHUSET SOLVIK
Tilstede: 21 medlemmer, 5 styremedlemmer, 1 ansatt
Medlemsmøtet er ment som et dialogmøte hvor styret informerer om saker styret behandler, og
medlemmene kan komme med forslag og innspill. Ingen vedtak fattes.
1. Velkommen v/formann Hans Skaar. Presentasjon av styremedlemmer og Havnesjef.
2. Parkering – status i forhold til Bærum kommune/Sjøholmen. Intet nytt om innføring av
betalingsparkering per dags dato. Styret har sendt brev til BK høsten 2018 med forslag om hvordan
vi mener utfordringen rundt parkering bør håndteres. BK har ikke svart. Sommersesongen
gjennomført uten større problemer enn før.
3. Vaktordning og vakttelefon. Har fungert bra gjennom sesongen. Spørsmål om mulighet til å få
webkamera-løsning på hjemmesiden for medlemmene. Styret undersøker tekniske muligheter
samt forhold til Datatilsynets regler.
4. Utestående fordringer/økonomi. Ok. Driften er på budsjett.
5. Problembåter i havnen. Vi har 2 eller 3 henlagte båter hvor vi ikke finner eier. Styret jobber mot
politiet/namsmann.
6. Sjøfronten Sandvika. Sak om utfylling med masse fra Ringeriksbanen og Fornebubanen. Styret
jobber mot Bærum kommune i prosessen.
7. Data-/medlemsregister. Nytt medlemsregister fungerer bra, men det gamle systemet beholdes
inntil videre pga historiske opplysninger. LBF har fått ny regnskapsfører.
8. Registreringsplikt for alle båter i havna. Oblatløsning som tåler sol/vær. Forslag om års-oblat som
sendes ut med års-faktura vurderes som en av flere mulige løsninger.
9. Epostsystem for styret/adm. Det jobbes med nytt epostsystem slik at f.eks havnesjef har egen
epost.
10. Utvidelse av båtplass (bredde) etter søknad. Fungerer bra. 10 – 15 stk har hittil fått dette.
11. Bredde/lengde på båtene. Styret jobber med nye retningslinjer for lengde på båt vs lengde
bom/utrigger. Bryggeprodusent anbefaler maks 2 meter overheng. Forslag fra medlem om at
størrelse på båtplasser/max båt (lengde og bredde) legges inn i medlemssystemet. Styret
utarbeider forslag for vedtak på årsmøtet.
12. Strøm på bryggene. Det skal ikke være skjøt på strømkabler på bryggene. Dette står klart i
havnereglement, og vil bli påtalt/innskjerpet. Gjelder også bruk av ikke godkjente ledninger.
Kommentarer om Galvanisk skille/Zinksaver.
13. Låssystemet. Har fungert dårlig sesongen 2019. Styret jobber mot evt ny leverandør om bedre
løsning på låsene/portene, samtidig som vi ønsker å beholde brikkene. Setter opp testlås på Hbrygga vinteren 2019/2020. Databasen må også vedlikeholdes. Vi må vurdere kostnader opp mot at
havnen blir endret i forbindelse med Sjøfronten Sandvika.
Eventuelt:
-

Nedgang til G- og H-brygge med tralle. Kan overgang til G-brygge gjøres bedre?
Utleie av ledige båtplasser i ferie, f.eks ved bruk av MOoringo. Mulig inntekt for
rettighetshaver/båtforening.
Kyststi. Er i dårlig forfatning og stengt av kommunen. Vil den bli utbedret?
Forslag om å legge ut styremøtereferat på hjemmesiden/sende ut til medlemmene.

Styret takker for oppmøtet og gode innspill.
Bærum 23.10.2019
Charlotte Rødset / Referent

