
REFERAT FRA MEDLEMSMØTE DEN 24.MAI 2022. KL 1800 PÅ SJØTUN. 

Det var 30 medlemmer som møtte. 

Arne åpnet møte med å ønske velkommen, og orienterte fra sakslista. 

1. Brev fra Tor Iversen m/flere 

2. Informasjon fra drifta 2021/ handlingsplan 

3. Hva skal vi prioritere i 2022/ handlingsplan 

4. Regnskapsføring, depositum, båtplass 

5. Eventuelt. 

Arne orienterte fra bevet fra Tor. 

1a. Styret følger opp denne saken. 

b) Det ble enighet om at Mbf. ikke skulle erverve nordlige del av tomta (bukta), men styret 

skal følge med hva Hadsel kommune gjør i denne saken, og forøvrig vedrørende kjøpet av 

Gullstadøya. 

c) Kyststien: Jan orienterte om den, saken kommer opp til høsten. Mbf ønsker ikke å 

engasjere seg i dette prosjektet. 

2a. Schjelderup Maskin; Møtet godkjente styrets svar. 

b) Møtet godkjente styrets svar. Styret ønsker å leie ut område inntil videre. 

c) Støvplager: Det er gitt beskjed til Schjelderup maskin. Dette blir fulgt med på. Det ble 

enighet om at vi vil fortsatt ha ankomst av grus, men den må vannes. 

3a. Dugnad i hamna.: Det er satt opp i handlingsplanen. Tor fortsetter som oppringer for 

dugnaden. 

HANDLINGSPLAN 2021. 

Arne orienterte om hva som var gjort og hva som sto igjen. 

HANDLINGSPLAN 2022 

Arne orienterte fra handlingsplan 2022.                                                                                                                        

Rune Andersen orienterte om hva som skulle gjøres og hvem som var ansvarlig for hvert 

prosjekt. I tillegg var det flere ting som måtte gjøres blant annet: 

1. maling av landfeste på A-brygga. 

2. D-brygga venstre hjørne. 

3. Hengsel på B-brygga. 

4. Gangsti på A-brygga. 

5. Kjetting på Nord-brygga 

6. Handicapp tilgang til Sjøtun. 

7. Flaggstang. 

REGNSKAPFØRING DEPOSITUM BÅTPLASS: 



Jan orienterte om den nye regnskapssystemet, og det nye regnskapsbyrået INTUNOR. 

EVENTUELT: 

Tor refererte fra feil i Sak nr 10. Valg fra årsmøte 22. 

1. Roger Jensen   Slipsansvalig. 

2. Campingvert. Stein Arild                                                                                                                                       

ikke var nevnt i årsmøte papirene. 

Dette ble ordnet og forklart på medlemsmøtet. 

Møtet ble avslutta kl. 2000. 

REF. Per Gunnar 

 


