
 

 

Gokstad kystlag  Styremøte 8-  Tirsdag 13.09.2016 

 

Tilstede: Leder  Bjørn Navjord 
  Kasserer Morten Hellemann 
  Sekretær Grace-Jane Holmberg 
  Styremedlem Torolf Stenersen 
  Husstyret Jarle Larsen 
 
Forfall:            Styremedlem  Pål Henningsen 
  Nestleder Brit Lund Holm 

 

 
 
Referat fra styremøte tirsdag 13. september kl. 18.30 i stua. 
 
 
1. Godkjenning av forrige referat 
- Godkjent med følgende tillegg: Det sendes skriftlig svar til Sandefjord kystkultursenter angående 

leie av båtplass. 
 
 
2. Innkommet post 
-  Bekreftelser på godkjente kurs, legges i arkivet. 
 
3. Økonomi 
- De fleste tallene for Fjordblues er nå inne, og vi får i år et overskudd på rundt 62 000 kr.  

Styret besluttet å gi 15 prosent av dette overskuddet til barne- og ungdomsprosjektet i 
Niquaragas, som Fjordblues støtter.  

- Morten gikk igjennom resultatregnskap per 31.august. Sammenligner vi økonomien med sist år, 
så har vi blant annet fått noe mer støtte fra kommunen i år, samt at vi har noe mindre utleie i år, 
enn på denne tiden i fjor. Vi har også noe økte inntekter fra båtplasser. Sistnevnte er noe som 
varierer med bruk av sommer og vinterplasser. Energiforbruket har siste år vært noe høyere enn 
tidligere, men har nå gått ned til tilnærmet normalforbruk. Jarle, Kaare og Morten har konferert 
rundt dette. De fleste arbeidslagene har fulgt det de har budsjettert med. Lanesbuen har hatt en 
del økte utgifter i forbindelse med vedlikehold og oppgradering. I den forbindelse blir den ekstra 
bevilgning til arbeidet med Lanesbuen. 

 
- Det blir bevilget 10.000 kr ekstra til Lanesbuen for å komme i havn med arbeidene. 
 
4. Veiadkomsten, status og framdrift 
 
- Bjørn har vært i dialog med Tormod Bergem, som fører vår sak opp mot Sandefjord kommune. 
Det skal være møte med kommunen i uke 37. Åge Haraldsen, Teknisk etat, skal da møte med 
kommuneadvokaten for å se på adkomst for større kjøretøy til området. Vi avventer referat fra 
dette møtet. 
 
5. Slippen, oppsamling av avrenningsvann, plan for gjennomføring. 
- Se referatet fra møtet med arbeidslederne. 
 
 
 
 



 

 

 
6. Buerøysaken, hvem deltar fra oss på møtet med kommunen? 
- Det vil bli avholdt møte med Øyvind Rotnes, saksbehandler for park og idrett, mandag 10.okto-

ber. Her bør Vigdis, Kari Kodinggo, Bjørn N. og Morten møte. 
 
 
 
7. Vedlikehold, lakkering av gulv 2. etg. Plan for avstenging og gjennomføring. 
- Utleielokalene er holdt av hele januar for å få mulighet til å utføre vedlikeholdet. Jarle og Torolf 
legger en plan for gjennomføring, og tar en avgjørelse i forhold til om slipingen av gulvet skal set-
tes vekk. I utgangspunktet prøver vi å få unna jobben i løpet av de to første ukene i januar, slik at 
det kan være mulig å leie ut i slutten av januar.  
 
 
 
8. Vannskutersaken, hva har skjedd? 
- Bjørn N. ble kontaktet av Fredheim fra …hva het organisasjonen? med spørsmål om vi kunne 
tenke oss å være med på et arrangement mot endring av regelverk for bruk av vannskutere. Bjørn 
hadde svart at da vi er en stor gruppe med mange forskjellige mennesker og en upolitisk forening, 
kunne vi ikke uten videre støtte en sånn markering som forening. Måtte styrebehandles først. Men 
at vi derimot kunne informere medlemmene, dersom vi fikk et infoskriv å sende ut. I denne saken 
ble det en rekke misforståelser, samt en organisasjon som «tok seg noe til rette», som førte til at 
avisen nevnte at Gokstad Kystlag hadde deltatt i dette arrangementet. 
Det ble imidlertid drøftet i styret at kystlaget etter styrevedtak bør kunne støtte evt. uttale seg i sa-
ker som klart er innenfor kystlagets interesse-/målsettingsområde. Denne markeringen kunne 
være en slik sak. 
 
 
9. KFUK/ KFUM speidere 
- Det er kommet spørsmål om vi kunne tenke oss å starte en sjøspeidergruppe i forbindelse med 
KFUK/KFUM. Vi tenker ikke at vi som kystlag skal starte en speidergruppe, men kan dersom noen 
andre starter en slik gruppe, se på mulighet for å stille med tilgang til småbåter ol. fra laget slik det 
ble gjort med forrige henvendelse om sjøspeidergruppe. Bjørn tar kontakt med KFUK/KFUM. 
 
10. Eventuelt 
 
- 22.-23.oktober avholder Forbundet Kysten seminar på Huvikslippen. Forbundet har to seminarer 

i året, og denne gangen er «Kulturminnevern i lokalsamfunnet» og «vern av den immaterielle 
kulturarv» tema. Vi skal legge til rette med lokaler, middag på lørdag og ekskursjon på søndag. 
Forslag til aktiviteter på søndag kan være besøk i motormuseet, Forlandet, mulig båttur til 
Southern Actor. Morten snakker litt med Brit angående dette. Det er ønskelig at arbeidslagsle-
dere kan delta på seminaret så langt det er plass. 

 
 
Videoovervåkning: 
- Torolf har forhørt seg rundt dette med kameraovervåking. Det er greit å få tillatelse til å ha ka-

mera hvor bildene kun blir tatt vare på i kort tid. Torolf skal sjekke hva det kan koste. Vi lar det 
foreløpig være med dette, men det er fint med et tilbud om det skulle være aktuelt på et senere 
tidspunkt. 

 
Hørselslyngeopplegg. 
- Det er avtalt møte med Vestfold Audio, og styret gir fullmakt til å kjøpe inn høreslyngeopplegg. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Møte med arbeidslederne kl. 20.00 
 
Møtt: Kaare Jansen, Per Angell-Hansen, Bente Wallander, Bjørg Skaret, Terje Larsen (for Vigdis), 
Leif- Rune Sundli, Fred-Ivar Tallaksen, Knut Erik  
 
 
 
1. Dugnad kjøkken selskapslokaler 
- Vi ser på hvordan vi kan organisere og gjennomføre renhold av kjøkkenet i utleiedelen. Her 

trengs det å gå over litt ekstra innimellom. Bjørn N, Vigdis, Brit og Andreas ser på dette. 
 
2. Veiadkomst, status 
- Det er avtalt møte med Sandefjord kommune for å se på adkomst for store kjøretøy, i uke 37. Vi 

avventer referat fra dette møtet. Bakgrunn for vårt krav, er at vi mistet vår adkomst når veien ble 
lagt om i forbindelse med byggingen av gang- og sykkelvei.  

 
 
3. Slippen, oppsamling av avrenningsvann, plan for gjennomføring. 
- Arne, Bjørn og Kaare har hatt noen møter angående slippen. Det er sett på muligheter for å lage 
en skrårenne og en kum som kan tømmes. Det må undersøkes litt i forhold til armering i støp, med 
mer. Her planlegges det å få hjelp av «Kystarena- ungdommene» til denne jobben. Kaare og Jarle 
skal på ekskursjon til Kystlaget Loggen for å se på den løsningen som de har.  
 
4. Status for pågående prosjekter i arbeidslagene. 
- Seil og havn, ser på oppgradering av slippen. Tenker støtte på begge sider for å hindre at båter 

kan tippe på slippen. Det skal bli en bedre orden på hvem som har ansvar for å slippe båter. El-
lers vanlig vedlikehold. Det skal sende ut nye kontrakter til alle som har båtplass og få definert 
alle strømmålere som går til båtene. Styret sender ut et brev i forhold til dem som ikke er aktive 
lenger, og dermed ikke har grunnlag for å ha båtplass her. Det er fin fremgang på Lanesbuen. 
Her kan man se på mulighet for å holde kurs. Bobleanlegget må oppgraderes med varmekabel  
fra Bua og ned under vann.  

- Infolaget- Invitere til en kveld til hvor man kan lære å legge ut på på hjemmesida. Neste med-
lemsmøte bør vi ta opp om vi skal fortsette med Fra Krok til gane? Hvem vil ha ansvar og delta? 
Bente sjekker hvem som egentlig har ansvar for dette.  

- Kystled, går ved det vante. Styret har fått svar på avtale om møte med kommunen. Det blir møte 
10.oktober mellom kl 14.00 og 15.00. Her tenker vi at Vigdis, Kari Kodingo, Morten og Bjørn N 
deltar på møtet. Dette for å finne en løsning på reparasjon av fuktskader på hytta, slik at den kan 
åpnes til neste utleiesesong. Det er ellers noe få folk i gruppa som har ansvar for kystled, slik at 
det kunne være fint å se om flere kan være med å delta.  

- Gokstadveverne: Det kjøres kurs i billedvev med fire deltakere. Ellers er det en vev med ny ren-
ning for kjøkkenhåndklær, som er et felles prosjekt. Dette virker veldig samlende. Ellers litt ryd-
ding for best mulig å få plass for både veverne og modellbåtlaget.  

- Modellbåtlaget: Syv aktive medlemmer. God kontakt med Vestfold modellbåtklubb. Her utveks-
les ideer og læres mye. Modell og elektronikkmagasinet har laget enfem siders reportasje. Kom i 
kontakt etter at de hadde på Vestfoldarkivet. Bravo! Fullfører ellers prosjekter som går.  

- NSoB: Ukentlige øvelser, som også gjelder som kurs. Hadde en strålende tur til Brake. 14 fra 
koret, en musiker og to korister reiste. Koret er invitert til neste år også. Det har vært fint å ha 
noe å øve mot, og det er veldig sosialt.  

- Fartøy og kultur: Alle båtene kom på vannet i år, og flere bidro med båtpussen. Kommet igang 
med Ormestadsnekka nå etter ferien og er i godt sig. Det er også registrert som kurs. Går frem-
over, men setter ikke noe ferdigdato. Prosessen er viktig! Trenger noe mer materialer til spant 



 

 

etterhvert. Polly har blitt brukt en del. Det er bare Fram som ikke går nå. De andre båtene er i 
god form. Spleis trenger å få montert vinsj, samt at dørken må byttes ut, da den er råtten. Her-
mod har vært en tur med Kajsa for å lære opp i seiling på Spleis. Den er av de båtene som blir 
brukt en del.  

 
 
 
5 Eventuelt. 
- Økonomi: Vi følger stort sett det som er budsjettert for 2016. Fjordbluesen gav et overskudd å ca 

62000. Her gir vi 15 prosent til Fjordbluesen sitt barne og ungdomsarbeid i Niquaraua. Det ree-
ele overskuddet blir da ca 53000 kroner. Arbeidslagene følger sine budsjetter. Lanesbuen har 
fått ekstra 10.000 kroner til vedlikehold.  

- Det blir seminar ved Forbundet Kysten. Her blir det invitert en til to tillitsvalgte fra kystlagene i 
Vestfold. Østfold og Telemark. Vi legger til rette, og forbundet gjennomfører. Her ønskes det 
både middag lørdags kveld og en liten omvisning på søndag. Tema er kulturminnevern og im-
materiell kulturarv, Friluftsliv og ungdom.. Brit har styringa fra oss her på laget. Det er ønskelig at 
arbeidslagsledere kan delta på seminaret så langt det er plass. 

- Vår revisor Petter Skårberg har gått bort. Han var på seiltur på Korster og døde brått i en alder 
av 62 år. Vi takker for den flotte innsatsen han har gjort for laget. Eivind Sletthaug er vara, og 
Morten tar kontakt med han.  

 
 
Ref. Grace-Jane H. 


