Øra Båtforening
Postboks 207
1650 Sellebakk
E - mail: baatpost@online.no

Referat, medlemsmøte (Årsmøte) 10/4-2019
Medlemsmøte, Øra Båtforening
10/4-2019 kl 18:30 – 19:30
” Herberget” Fr. stad Motell og Camping

1. Leieavtale med Fredrikstad kommune.
Jon orienterte om leieavtalen vi har hatt med Fredrikstad kommune, og avslaget om
fornying av festekontrakten. Videre ble det orientert om hva foreningen har foretatt
seg i saken. Øra båtforeningen har sendt innsigelse på vedtaket i saken. Båtforeningen
har også hatt dialog med Oslofjordens Båteier union og deres advokat for juridisk
vurdering av saken. Styret jobber mot kommunens eiendomsavdeling for å få til en
fornying av kontrakten.
Det som ser ut til å være årsaken til avslaget er innspill fra FREVAR til komunens
arealplanen hvor de ønsker å fjerne båthavna.
Det var et ønske fra medlemsmøtet at informasjon om utviklingen i saken blir lagt ut
på havneweb.
2. Beredskapsbåt
Det ble holdt en orientering om beredskapsbåten og støtte til denne som det ble vedtatt
på forrige årsmøte. Og det var enighet om at bidraget til båten avventes til neste år.
3. Øra Natur reservat 40 år 28.sept 2019
Det er nedsatt en komité som skal arbeide med markering av at natur reservatet fyller
40 år. I den forbindelse skal det gjennomføres en forskjønning av området.
Båtforeningen skal delta på møtet med denne komiteen i løpet av våren. Det er derfor
av stor betydning at båtforeningen mobiliserer og gjør en grundig jobb i forbindelse
med dugnad og rydding på foreningens områder i løpet av våren.

4. Retningslinjer for opplagshengere i havna.
Det er et overordnet mål at alle opplagshengere skal ha grå farge.
Det kommer info om fargekode på maling til hengere.
5. Informasjon om ny avfallsdunk
Avfallsdunken som er plassert i havna er forbeholdt båtavfall. Hvis beholder er full
henstilles det om at det ikke fylles ytterligere avfall i dunken da fugler og måker drar
dette utover plassen.
6. Retningslinjer for avfallshåndtering i havna.
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Det er utarbeidet en ny avfallsplan for småbåthavner fra kommunen. Båtforeningen
må lage et opplegg for å tilfredsstille kravene fra kommunen i løpet av kommende år.
7. Rengjøring vaktbu
Det ble påpekt at renholdet i klubbhuset/vaktbu er alt for dårlig.
Det ble fremmet fler forslag, men det ble ikke konkludert med en løsning. Men det ble
oppfordret at alle medlemmer forsøker å bidra til dette renholdet. Og at de som har
vakter avsetter litt tid på vakta til renhold.

8. Bruk av traktor
Bruk av foreningens traktor utenfor havna må avtales med havnesjef.
9. Informasjon om bruk av båtforeningens kran
Alle som skal betjene krana skal være godkjente brukere og være ført opp i kranboka
som brukere.
10. Skrive loggbok når kran benyttes
Det skal også noteres i den nye loggboka for krana hvem som blir løftet i krana
11. Vakter for sommeren 2019 kan nå ses på dashbord i Havneweb
12. Det kom forslag fra medlemsmøte om å få på web adresse til havneweb i
kontaktinfofeltet på dokumenter og skriv fra båtforeningen.

Usetting av båter.
Ring havnesjef Anstein Pettersen (Mob: 99456608) for å avtale tid. Påmelding senest dagen
før.
Se også oppslag i havnen.
NB! Husk å gi beskjed hvis du har endret adresse og/eller tlf. nr.
Bruk email for kontakt. E-mail: baatpost@online.no
Referent
Hans Peter Dahl
Øra Båtforening.
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