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Styremøtereferater 2019 
 
Referat fra styremøte 23. januar 2019 

Hovedsaker fra klubbstyrets møte nr. 1/2019: 

Klubbens økonomi er meget god. Årsregnskapet viser at inntektene i 2018 ble 94.878 kroner og 

utgiftene ble 80.802 kroner. Dette ga et overskudd på 14.076 kroner.   

I 2018 hadde klubben 62 enkeltmedlemmer og 36 familiemedlemskap, dvs. 144 medlemmer. 

Vi erfarer dessverre det går noe tregt med innbetaling av medlemskontingenter og vi må gjerne purre 

flere ganger utover året. Vi oppfordrer derfor alle til å gjøre innbetalingen tidlig på året (fristen er 15. 

februar), - så er det gjort og man slipper å lure på om kontingenten er betalt eller ikke. Husk da å 

merke innbetalingen med navn og adresse.  

Styret forbereder årsmøtet som er 23. februar på Rorbua og møljefesten som er 9. mars i Nordstrand 

seniorsenter. Det legges også opp til båttur på forsommeren og jubileumsfest (klubben er 25 år) på 

ettersommeren. 

 

Referat fra styremøte 30. mars 2019 

Hovedsaker fra klubbstyrets møte nr. 2/2019: 

Nytt nummer av Harstadposten distribueres 31. mars.  

DS Børøysund er reparert og endelig seilingsklar igjen. Klubbstyret har gjort avtale om tur med skuta 

fredag 24. mai. Mannskapet har tilbudt seg å ordne med reker og drikkevarer, til kostpris, og med 

opprydding etter turen. Vi håper på godt vær og på god oppslutning om turen. Invitasjonsplakat blir 

lagt ut på klubbens nettside ved påsketider.    

Styret og en festkomité forbereder klubbens 25-års jubileumsfest som skal finne sted lørdag 7. 

september i restaurant «Da Capo» på Skøyen. Vi kommer tilbake til opplegg og detaljer nærmere 

sommeren. 

 

Referat fra styremøte 12. juni 2019 

Hovedsaker fra klubbstyrets møte nr. 3/2019: 

Til tross for usikkerhet med været ble båtturen med D/S Børøysund, med 58 medlemmer med venner, 

vellykket. Det klarnet opp like før vi gikk fra kai og en nydelig kveldssol kom etter hvert fram. Styret har 

evaluert turen og enkelte forbedringspunkter i planleggingen er notert.  

Klubbens økonomi er for tiden meget god. 

124 medlemmer har betalt kontingent for 2019, 10 av disse er nye medlemmer. Vi savner fortsatt 

kontingent fra 18 faste medlemmer.     

Opplegget til klubbens 25-års jubileumsfest 7. september på restaurant «Da Capo» på Skøyen ble 

gjennomgått. Deltakerprisen settes til 300 kroner. Kveldens hovedkåsør blir tidligere Harstad-ordfører 

Leif Arne Heløe. Far Jan Otto og sønn Trond Trudvang vil stå for underholdningen.  

Invitasjonsplakat, med opplysning om påmelding m.m., legges ut på klubbens nettside om kort tid.  

Nytt nummer av Harstadposten distribueres omkring St. Hans.  

 

Referat fra styremøte 28. august 2019 

Hovedsaker fra klubbstyrets møte nr. 4/2019: 
Klubbens 25-års jubileumsfest nærmer seg, Det skjer lørdag 7. september på restaurant Da Capo på 
Skøyen. Innen påmeldingsfristen hadde 69 personer meldt seg. Det skal bli plass til alle disse, selv om 
det kan bli litt trangt. 

Neste klubbarrangement er den tradisjonelle lutefiskaftenen, forhåpentligvis i begynnelsen av 
november. Stedet vil også i år være Rorbua. Beskjed om dato og tidspunkt blir meddelt senere.  

Klubbens økonomi er for tiden meget god. 
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Ved utgangen av august har 134 medlemmer betalt kontingent for 2019. Noen nye medlemmer er 

kommet til, men vi tar gjerne mot flere. Privat verving av venner og harstadværinger mottas med takk. 

 

Referat fra styremøte 27. november 2019 

Hovedsaker fra klubbstyrets møte nr. 5/2019: 

Klubbens 25-års jubileumsfest hadde 66 deltakere og flinke aktører: kåsør Leif Arne Heløe, 

trubadurene Trond og Jan Otto Trudvang, takk for maten-taler Linda Methi og toastmaster Jarle 

Evanger.  

Det har vært liten bevegelse i antall medlemmer i høst. Vi har fortsatt 134 betalende medlemmer. 

Medlemmer som ikke har betalt siden 2017 strykes av medlemsregisteret. 

Det er allerede klart for innbetaling av kontingent for 2020.  

Styret legger opp til årsmøte lørdag 29. februar, med Rorbutreff like etterpå. Vi tar sikte på møljefest 

tentativt lørdag 14. mars og båttur med D/S Børøysund i begynnelsen av juni.  


