
 

 

 

Saltnes Båtforening 

Notat fra medlemsmøte, 11.04.2013  

Saltnes Grendehus  

 

Tilstede fra styret: Per Arne Arnesen 

     Knut A. Rådal 

     Rolf W. Hansen 

     Sten Øyvind Bjørkå 

     Tor Fagermoen 

Antall medlemmer som møtte: 44 stk, 4 stk hadde meldt forfall 

 

 

Innkalling til medlemsmøte var for å informere om mudring og utvidelse  

av båthavna.  

Per Arne ønsket velkommen, og han ble valgt til ordstyrer. 

Det var laget en presentasjon som ble vist fram, denne viste historisk 

oversikt fra begynnelsen på planen om å utvide båthavna med 15 

båtplasser i 2006 og fram til i dag. 

I følge reguleringsplanen blir det nå 220 plasser i båthavna, dvs. det blir 

bygget 29 nye båtplasser. 

Midtre brygge forlenges med 45 m og vestre brygge 20 m. 

Skjærgårdsbrygger A/S har det beste tilbudet på leveranse av brygger. 

Stor bryggeplass koster kr 85.000.- størrelse 3,15 m 

Liten plass koster kr 70.000.- størrelse 2,50 m 

Mudring koster ca kr 1.000.000.- 

Fremdrift: Salg / tildeling av båtplasser starter opp i siste halvdel av juni. 

Mudring i oktober 

Nye brygger leveres i oktober. 

 

 

Spørsmål / kommentarer fra medlemmer, skrevet i kort versjon. 



 

•  Presentasjonen som ble vist legges ut på hjemmesiden til 

båtforeningen. 

• Plan for østre brygge er å forskyve de store plassene pararelt til 

midtre brygge, de små plassene blir flyttet til østre brygge. 

• En vil være forsiktig med å mudre øst for østre brygge inn mot 

Krathebekken, ifølge Julsheim v/ Multiconsult . 

• For utdeling av venteliste plasser blir det loddtrekning, med en 

observatør tilstede. 

• Vil sende ut en giro for betaling med forbehold om godkjenning. 

• Hva med venteliste og de som sier nei. 

• Hva har folk kjøpt og betalt for (ekstra store plasser), kan en få til 

noen 3,50 plasser. 

• Sende ut en forespørsel om hva ønsker medlemmene av plass. 

• De som har plass i dag, skal ikke få noen dårligere plass en hva de 

har. 

• Antall på venteliste. 

• Be om aksept for flytting av båter, ikke få en tvangshandling. 

• Gå igjennom foreningens lover. 

• Sørg for ryggdekning, gjør det formelt rett. 

• Vær nøye med formuleringen, spesielt med §§ 34, ha det klart til 

årsmøtet. 

• (Husk Oddvar og hans synspunkter). 

• Legge ut alle referatene fra årsmøtene på hjemmesiden, fra 2005 

og fram til i dag. 

• Hvordan er arkivet til båtforeningen, hvor er det samlet. 

 

 

 

 


