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4.32  Prestøya.   
Mye arbeid er gjort. Det gjenstår maling av vannbord og «alt det hvite». Tilbygget til kjøkkenet er dårlig og må byttes 
innen få år. 
 
4.33 Badebrygge.  
Arbeid med moringer i gang. Vi mangler fylling av betong og flytting av brygge. Satser på at dette er klart i løpet av 
kommende uke. 
 
4.34 Utvidelse av brygge mot badebrygge. 
Vi har materialer. Bedre tilgang til badebrygge kan lages når badebrygga er på plass. 
 
4.35 Corona.  
Restriksjoner fra FHI løses opp. Vi åpner for bruk av bygninger på Prestøya med følgende restriksjoner:  
Bua – maks 8 personer med 1 meters avstand. 
Storhytta – maks 25 personer med 1 meters avstand. 
Alle som er tilstede skriver seg inn med navn i hyttebok (i tilfelle nødvendig smittesporing). Alle bruker antibac før 
inngang, og tilstedeværende tar ansvar for desinfisering av byggene etter bruk. Hver enkelt tar ansvar for 1 meter 
regel. 
Hvis mer enn 4 båter er tilstede anbefales det å bruke storhytta for samling.  
Prestøykomiteen sørger for at håndsprit og bok for registrering finnes tilgjengelig i begge bygninger. 
På storhytta organiseres det med enkeltstående bord med stoler rundt. 
 
4.36 St.Hans arrangement 27.06 på Prestøya.  
Prestøykomiteen fører oversikt over tilstedeværende båter og nødvendig kontaktinfo. Is og svelerøre skaffes av 
komiteen. Tradisjonelle leker utgår. Tenning er av bål avhengig av værsituasjon. Det blir trekning av lotteri, og vi 
arrangerer et medlemsmøte på formiddagen. 
 
4.37 Sjølyst.  
Utleie starter opp. Leietager er ansvarlig for å føre liste over gjester og nødvendig smittevern. Egen avtale lages som 
tillegg til vanlig leieavtale. 
 
4.38 Forsikring 
Forsikring av bryggeanlegg flyttes fra Fender forsikring slik at vi blir totalkunde hos If.  Det undersøkes i forhold til 
evt. ansvarsforhold hvis vi monterer badesklie. 
 



 

 

4.39 Innkommet forslag om planering jorde.  
Gjennomgang. Det foreligger ikke nok opplysninger om omfang og kostnad av prosjektet. Styret vil avvente og går 
ikke inn for et slikt prosjekt i år. Det trengs anslagsvis tilkjøring av 10 lass masse, bruk av maskiner er nødvendig. 
Planering vil innebære store kostnader, og oppstart av et slikt prosjekt er en generalforsamlingssak. Forslagstiller får 
tilbakemelding. 
 
4.40 Bruk av strøm på Prestøya.  
5 nye målere er bestilt. Vi har ikke lenger utleiemålere. Arild lager oppdaterte generelle retningslinjer for bruk av 
strøm på Prestøya. Disse henges på oppslagstavle og kunngjøres på facebook-side og nettside.  
 
4.41 Pantepenger.  
Det har kommet inn mye pantepenger, og svært lite av disse er brukt. De kr 20.000 som har innkommet til nå vil 
fortsatt være øremerket bruk til barn. Fra dags dato ønskes det at inntekt fra fremtidige pantepenger utvides til å 
kunne brukes til gode for fellesformål for medlemmer i alle aldersgrupper. Dette kunngjøres på facebook.  
 
4.42 Overvåking i båthavner. Innkommet spørsmål. 
Kristiansand eiendom har anvar for video-overvåking i båthavner. De har delegert oppgaven med å filme til 
Securitas. De oppbevarer film i opptil 7 dager før den slettes. Kun politiet får på forespørsel tilgang til å se film.  
 
4.43 110 års jubileumsfest 
Det er ønskelig å ha en oversikt over hvor mange deltagere som kan forventes før endelig lokale for feiring 7.11 
bookes. Vi prøver å få i gang en dialog/vurdering via facebook. 
 
 
Referent Anne Furuborg. 
 
 

 


