
 

 

Referat styremøte 27.05.2020 
 
Tilstede: Arild Moen, Leif Jørgen Klavenes, Gro Martinsen, Tom Ivar Quidding, Anne Furuborg, Kjell Holbek, Oscar 
Fredly. 
 
3.22 Prestøya 
Strøm. Leif Jørgen sender Facebook-påminnelse om å huske å slå av strøm på Prestøya.   
Bruk av jolla. Fungerer greit.  
Promille. Gjennomgang av ordensregler etter henvendelse til styret.  Leif Jørgen sender ut påminnelse om klubbens 
regler på Facebook. «Åpenbar beruselse eller oppførsel til sjenanse for andre resulterer i bortvisning fra øya og 
innrapportering til styret» 
Ingen respons har kommet på søknad om støtte til hjertestarter. Loddsalg til inntekt for hjeretarter pågår. 
Badebrygge. Det skal hentes «betongfat» på Vige til bruk når brygga flyttes tilbake til vestsiden av sundet.  
Komiteen har kjøpt inn boccia og uteyatzy. 
 
 
3.23 Sjølyst.  
Fortsatt stengt for utleie til 22.06 Vi har gått glipp av 8-9 avtalte utleier . corona. 
 
 
3.24 Forsikring.  
Tilbud fra Frende gjennomgått. 
 
 
3.25 Corona.  
Bygninger holdes fortsatt stengt som oppholdssted til 15.6. Spritflasker settes ut til bruk for vask av hender og 
kontaktpunkter hvis utstyr må hentes ut fra hytte eller bu. 
 
 
3.26 Forslag om forlengelse av brygge ved Badebrygge og oppsett av sklie. 
Styret er positiv til forslaget og vil vurdere muligheter.  Godkjent vannsklie er dyr. Mulighet for å bruke avløpsrør skal 
vurderes. 
 
 
3.27 Forslag om planering av jordet.  
Styret er positiv til ideen. Man trenger både minigraver og ekstra masse. Slikt arbeid må legges inn i en langsiktig 
plan. Gro og Oscar undersøker i første omgang hva som trengs og innhenter tilbud. 
 
 
3.28 Pantepenger.  
Det var planlagt å kjøpe inn is til barna. Det ser ut til at vi kan få gratis is fra Hennig Olsen. Vannsklie og del av 
planering jorde kan være aktuelt å finansiere med pantepenger, men må tas tilling til i samarbeid med barna. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
3.29 Strømledninger.  
Vi kjøper 5 nye strømmålere - de 3 utleiemålerne kan levers ut som faste målere til medlemmer.  Anne sender mail 
til Svein om å skaffe 5 nye.  
 
3.30 Strømkontakt. 
En kontakt på stolpen lengst øst er ikke godkjent og er tapet slik at den ikke blir brukt. 
 
3.31 Nye medlemmer.  
Christian Haave, Karen Marie N Haave. 
 
 
Referent Anne Furuborg 
 

 


