Styremøter 2016
Referat fra styremøte 13. januar 2016
Hovedsaker fra klubbstyrets møte nr. 1/2016:
Klubbens økonomi er tilfredsstillende.
Det legges opp til de tre faste arrangementene i år:
 Årets møljefest/årsfest arrangeres 27. februar, denne gang i et selskapslokale på
Hovseter. Invitasjonsplakat blir lagt ut/sendt ut om kort tid.
 Årets tur med DS Børøysund planlegges blir lagt til månedsskiftet august/september.
Eksakt dato vil bli meddelt senere.
 Årets lutefiskaften legges til andre halvdel av oktober. Tid og sted bestemmes senere.
I tillegg legges det opp til et besøk til Oscarsborg festning i mai/juni. Klubben hadde en
tilsvarende, vellykket tur dit i juni 2010.
Nå er det tid for innbetaling av medlemskontingent for 2016, betalingsfristen settes til 15.
februar. Oppfordringen går til både fjorårets og tidligere medlemmer.
Klubbens mangeårige nestleder og ”pytt og panne”, Inger V. Andreassen, valgte å gå ut av
styret. Hennes mange oppgaver blir nå fordelt på andre i det nye styret.
Referat fra styremøte 16. mars 2016
Hovedsaker fra klubbstyrets møte nr. 2/2016:
Klubbens økonomi er god. Noen er også i år sene med innbetaling av kontingenten.
Årets møljefest synes vellykket. Det var god fisk med tilbehør og den vanlig fortreffelige
Kvæfjordkaka. Allsang, quiz og rebus (nytt av året) bidro til å skape god stemning.
Klubbstyret planlegger medlemstur til Gamlebyen i Fredrikstad, kanskje også med
besøk til Isegran der NRKs Anno-program foregikk i år. Datoen blir 28. mai. Nærmere
detaljer kommer senere.
Årets tur med D/S ”Børøysund” blir 2. september, noen senere enn vanlig. Det skyldes
at båten skal en tur nordover i sommer.
Årets lutefiskaften kan denne gang bli på Rorbua. Nærmere detaljer om dette kommer
senere.
Referat fra styremøte 2. mai 2016
Hovedsaker fra klubbstyrets møte nr. 3/2016:
Klubbens økonomi er god. Det er fortsatt noen som ikke har betalt 2016-kontingent. Styret
oppfordrer medlemmene til å verve nye medlemmer, gjerne av den yngre garde.
Styret forbereder klubbtur til Gamlebyen i Fredrikstad lørdag 28. mai. Der kan vi oppleve
gate- og teaterspillet ”Kongen kommer” og håndverksutstillingen ”Marked anno 1700”. Det
blir også anledning til å besøke området Isegran der årets NRK-program ”Anno” foregikk.
Klubben vil spandere enkel lunsj på de som deltar på turen.
Nærmere opplysninger om tid og sted vil bli lagt ut på klubbens nettside om noen dager.
Påmeldingsfristen er fredag 20. mai.
OBS – OBS. Ved at denne turen til Fredrikstad skjer på siste lørdag i mai flyttes
månedens Rorbu-treff til lørdag 21. mai.
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Årets tur med D/S ”Børøysund” blir 2. september. Melding/invitasjon om denne turen vil bli
lagt ut på nettsiden medio august.
Årets lutefiskaften holdes denne gang på Rorbua. Tidspunktet er fredag 21.oktober kl. 17:00.
Referat fra styremøte 17. august 2016
Hovedsaker fra klubbstyrets møte nr. 4/2016:
Klubbens økonomi er god. Vi har nå 127 medlemmer, når vi regner familiemedlemskap som
to medlemmer. Det er fortsatt noen som ikke har betalt 2016-kontingent. Styret oppfordrer
medlemmene til å verve nye medlemmer, gjerne fra den yngre garde.
Styret kunne konstatere at klubbturen til Gamlebyen i Fredrikstad i slutten av mai ble godt
mottatt og var vellykket.
Klubbstyret har gjort avtale med Scandic Hotel i Harstad om rabatt. Våre medlemmer kan få
enkeltrom til 700 kroner og dobbeltrom til 900 kroner, inkl. frokost.
Årets tur med ”D/S Børøysund” måtte avlyses fordi skipet igjen har fått sprekk i dampkjelen.
For å bøte på dette har styret i all hast bestilt tur med ”S/S Jomfruen” samme dag, fredag 2.
september, kl. 17:00, se egen invitasjonsplakat på nettsiden og tilsendt e-post. For å sikre
seg reker ber båtoperatøren om rask påmelding, innen torsdag 25. august.
Så minner vi om at årets lutefiskaften denne gang holdes på Rorbua, der det er plass til flere.
Tidspunktet er fredag 21.oktober kl. 17:00.
Klubbens årsmøte holdes onsdag 23. november kl. 18:30 på Hovseter (der møljefesten
foregikk tidligere i år). Styret kan lokke med pizza med ønske om at flere enn bare styret
møter. En nedsatt valgkomité vil ha sitt forslag til nye styremedlemmer klart før møtet. De
som er interessert i et styreverv bes ta kontakt med styreleder Jan Kaarbø, mobilnr. 926
84 288.
Referat fra styremøte 26. oktober 2016
Hovedsaker fra klubbstyrets møte nr. 5/2016:
Klubbens økonomi er god. Vi har nå 133 medlemmer, når vi regner familiemedlemskap som
to medlemmer. Styret oppfordrer til verving av nye medlemmer, gjerne av den yngre garde,
for eksempel døtre og sønner av våre medlemmer.
Reketuren i år måtte improviseres i siste liten fordi D/S Børøysund meldte pass på grunn av
skade i dampkjelen. Vi fikk ordnet tur med S/S Jomfruen. Turen ble vellykket, - 40 deltakere,
gode reker, grei servering, hyggelig mannskap og brukbart vær.
Lutefiskaftenen ble i år holdt på Rorbua, med hele 29 deltakere. Fisken var god og den ble
fint servert.
Styret forberedte årsmøtet som skal avholdes 23. november. Det har tidligere vært dårlig
frammøte på våre årsmøter, kanskje av frykt for å bli valgt inn i styret. Det er det ingen fare
med denne gang. Tre styreveteraner ønsker riktignok å tre ut av styret, men valgkomiteén
har allerede funnet tre villige erstattere som foreslås valgt på årsmøtet.
Styret kontakter nå våre faste leverandører av fisk og kake til vinterens møljefest, for å få
fastsatt dato for vinterens møljefest.
Rorbu-treffene er populære. Vi avlyser imidlertid Rorbu-treffet i desember fordi siste lørdag
havner på nyttårsaften. Vi regner med at våre medlemmer har andre planer denne dagen.
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