Tromsdalshavna SA

Styremøte dato 6.5.2019
Referat fra styremøte 060519
Møtt: Arvid Alquist, Magnus Andersen, Terje Berntsen, Wiggo Monsen, Arild Solvoll
Forfall : Gudmund Barosen
Vara : Wiggo Monsen
Referent: Espen Friberg
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34/19

35/19

36/19

Agenda
Gjennomgang og godkjenning av referat fra styremøte
15.04.19
Godkjenning av saksliste med tillegg.
Vedtak : Referat og saksliste godkjent.
Gjennomgang av skiltplan (sak 30/19) og orientering om
Møte med parkeringsetaten 020519
Vedtak : Magnus, Arvid og Wiggo lager forslag til skilt / tekst
siden det ikke kan brukes offentlige skilt / farger.
Det settes opp 2 skilt ved innkjørsel til havnas område i
første omgang.
Det legges steiner ved inngang til kirkegården for å stoppe
gjennomkjøring. Wiggo sjekker mulighet for hva som finnes
hos kommunen av steinblokker for skiltfesting.
Espen bestiller skilt når det er klart.
Orientering om tilbud på oppgradering av elektrisk anlegg i
Havna (sak28/19) fra J.M.Hansen
Vedtak : Magnus får tilbud fra Ishavsbyen Elektro så det er 3
aktører å sammenligne med.
Forespørsel fra andelseier A-3, Morten Jensen om
erstatning av skadet propell pga. stein i havna
Vedtak : Det er opp til enhver båtfører å være aktsom og
forsiktig, samt sjekke at det er dypt nok for å unngå skader.
Styret finner dessverre ingen hjemmel for erstatning men
tilbyr Jensen mulighet til å bytte plass om ønskelig.
Arild S. Wiggo og Espen ser på mulighet for å fjerne steiner
bak plass A-3
Forespørsel fra firma, Fagdykk om årsavtale på bruk av slip
utsett.
Vedtak : Fagdykk får tilbud om årsavtale for kr. 2000,- pr.år.
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Bil og henger må parkeres på kommunalt område og ikke
det område som havna / Båtservice disponerer.
Etablering av MC klubb i havna iflg. Nordlys. Espen har vært
i kontakt med dykker klubben og orienterer om dette.
Vedtak : Styre i dykker klubben kjenner ikke til disse
planene. Kommunal postjournal på dykker klubbens adr.
Viser ingen dialog med kommunen om dette.
Vedtak : Saken utsettes til mer info eller nabovarsel
foreligger.
Fastsette dato for dugnad og prioriteringsliste over det som
skal gjøres.
Vedtak : Dato settes til onsdag 120619. Styremedlemmer
kommer med innspill hva som skal gjøres til neste møte.
Det er startet med en prioriteringsliste og noe tas
fortløpende av Espen.
Komplett prioriteringsliste settes opp på neste styremøte
030619

Diverse. Vanndammer på tomtearel for oppsett av båter
som Per påpekte.
Vedtak : Styret ser ikke at kostnad ved dette er forsvarbart
iforhold til ulempe ved regn. Per setter båter der det er
plass, ikke tørt.
Slipen prioriteres med asfalt og reparasjon av hull.
Magnus tar kontakt med kommunen for evnt. Reklamasjon
på jobben som er gjort som gjør at vann samles på vårt
område.
Vannposter på pirene.
Vedtak : tilbud fra Olaf på nye stativ med slanger utsettes
inntil videre. Vi innhenter pris på nye kabel tromler og
bytter de som er ødelagt.
Neste styremøte er 030619 kl. 19:00
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