
Referat fra styremøte på Ydra Brygge 19.01.22. 
 
Tilstede: Arve, Eivind, Arve, Torbjørn og Thomas 
Ikke tilstede: Elisabeth, Morten, Martin og Sander. 
 
Agenda: 
1. Referat fra forrige møte 

Godkjent 
2. Økonomi 

God økonomi. Ca 923000 på konto pr 19.01.23 
Jobber med årsoppgjøret for 2022. 
Båten Agon, skal aktiveres etter regnskapsloven. 
Når årsoppgjør for 2022 er ferdig bør styret vurdere å betale ned ekstra på huslånet. 
Fakturere Wee som båtsponsor. 
Fakturere luft og Nitrox 

3. Klubbhus 
God fremgang på innredning av 3 etg på budsjett. Budsjettet er 30000 som tilsvarer 
støtten fra Sparebanken Vest. Persson utfører el arbeider. 
Jentetreff 23. til 26. mars. 
Eivind utarbeider endelig kontrakt for utleie. Sender styre for godkjenning og 
publiserer på web. 
 

4. Årsmøte 2023 
Dato – 16. mars kl 1900 på Ydra brygge 
Saker: 

Foreslår at styremedlemmer velges 2 år av gangen. 
Foreslår å beholde kontingentsatsene for 2022 
SENIORKONTINGENTNOK  300,00 pr. person  
JUNIORKONTINGENT  NOK 100,00 pr. person 
STUDENTTKONTINGENT NOK 100,00 pr. person 
FAMILIEKONTINGENT  NOK 600,00. 
Beholde dagens styresamensetning. 

Valgkomite – Leder Åge Wee, medlemmer Aleksandra Norlander og Ernst R. Ottesen, 
Vara Willy Smedsvik. 
Kontrollkomite – Lars Einar Hollund og Thomas Kallevik, Ingrid Brekke som vara 

5. Båter 
Agon: 
Sjekke tankmåler for å få bedre oversikt over forbruk 
Kalesje 
Varmer – Thomas følger opp mot Wave. 
Rib: 
Skifte lensepumpe 

6. Justering av flytebrygge 
Asle sender mail til wee marine om behov for å justere flytebryggen. 

7. Ryddepakker 
Vi sender pakkene som vi har fått bestilling på. 
Be om et møte med NDF for å drøfte det videre arbeidet med dette. 



8. Kursaktivitet og instruktører 
Sette opp en plan for 1. halvår 2023. 
Bassenget stenges mest sannsynlig i mars/april og ut sommeren. Torbjørn sjekker 
opp. 
Klubben dekker reise og opphold til årets instruktørsamling mot at en tar 
badevaktinstruktørkurset og gjennomfører 2 bedevaktkurs for klubben sine 
medlemmer i løpet av 2023/24. Dato for instruktørsamlingen er 10. – 12. februar. 

9. AOB 
Støtte til båtfører som stiller opp for de som leier hus. De som leier hus, har ansvar 
for å betale båtfører direkte. Pris settes til 500 pr dag. 
Dykkerturer. Rydde i listen over de som er båtførere og dykkeledere. 
Dugnadskvelder. Gjennomføre dugnad/sosiale kvelder med pizza i februar, mars og 
april. 
 


