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Gokstad kystlag

Styremøte 5-2015

Tirsdag 12.05.2015

Til stede:

Forfall:

Nestleder
Kasserer
Sekretær
Styremedlem
17.maikomite:
Styremedlem

Brit Holm Lunde
Morten Hellemann
Grace-Jane Holmberg
Torolf Stenersen
Yngvar Halvorsen
Pål Henningsen

Leder
Husstyret

Bjørn Navjord
Jarle Larsen

__________________________________________________________________________________

Møtedato 12.05.2015 kl. 18.30

Referent: G-JEH.

Saksliste:
1. Gjennomgang av forrige referat
- Godkjent.

2. Innkommet post
- Tilsagn om tilskudd fra Norsk kulturminnefond.
Ang. post:
- Regninger/ fakturaer legges til Morten, og annen post legges i ”post”.

3. Økonomi
- Det er kommet inn en del betalinger av båtplasser. Det er gått litt mer penger enn vi hadde regnet
med til oppgraderingen av kjøkkenet, noe som var litt vanskelig å forutse. Alle utgifter i forbindelse
med oppgraderingen er nå ferdig betalt.

- Vi ser at det går en del penger ut, til ting vi må ha/ uforutsette utgifter. Vi må allikevel prøve å
holde oss innenfor budsjettene, og planlegge slik at vi vet litt mer om utgifter som kommer.

4. Landsstevnet 2015, herunder spørsmål om reklame/ profilering/ hvem
bør inviteres når ordføreren ikke kan?
- Hvordan skal vi la firmaer profilere seg, slik at vi fremdeles kan ha vårt kystmiljø?
Vedtak: Vi samler profileringsskilt for Landsstevnet sine støttespillere ved muren. Dette er
tidsbegrenset i tidsrommet juli.
Åpning av stevnet: Bjørn spør om varaordføreren.

5. Medlemsmøte neste onsdag
Brev sendt og det hele er under kontroll.
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6. tilskuddet fra Kulturminnefondet/
- Vi har fått tilskudd på 167.000 kr fra Norsk kulturminnefond. Her har vi fått det vi søkte om.
Oppussingen må følge planen som er satt opp i søknaden, og vi må levere en plan for hvordan dette
skal gjøres, innen 6 uker. Morten ser på dette. Det hele skal dokumenteres underveis.

7. Eventuelt
-Forlandet: Lederen for stiftelsen som eier Forlandet, skal ha et møte med Stiftelsen Sandefjord
kystkultursenter, og vi som styre i Gokstad kystlag, er også invitert til å være med på dette
infomøtet. Morten, Pål og Torolf møter til orienteringsmøte om båten kl15.00.

- Strøm: Vi har sett at det har vært en økning i strømforbruket, omtrent likt hver måned.
Morten sjekker ut om dette kan ha med strømbruk i forbindelse med utbygging av veien.

-Tv-lisens:Torolf og Morten sjekker ut mulighetene for å slippe å betale tv-lisens for tv vi
kjøpt inn..
- Rødekorsbåten: Vi har mottatt mail fra Røde kors.De har behov for plass til båten, og
overnattingsmuligheter i helgene på sommerstid. Vi sender mail og ber dem ta kontakt med
Bjørn N Kaare.
-Utleie 12.06. Denne datoen er ledig for utleie. Brit gir beskjed til kontorvaktene.
Grind fra veien:Brit tar kontakt med Kaare ang. å få likt gjerde ved ny grind, som det vi
allerede har.

Ref. G-J E. H.
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