Referat styremøte KVGL 040419
Tilstede: Lorentzo, Tor Arne, Solveig, Trygve, Einar
Sak 1/19
Oppfølging fra årsmøtet. Referatet fra årsmøtet ikke klart, venter på underskrift.
Små endringer etter valg (Stein Helge vara, Einar fast) - Solveig oppdaterer i Brønnøysund-reg.

Sak 2/19: Klargjøring av båter, steder og verter.
Båten hos Roy Bremar trenger oppfølging/lapping og skal flyttes til Sandviken.
Båt på land hos Solveig som må fraktes ut
Båt kjøpt av Lorenzo
Ønskelig med båtplass ved sameiet. Tor Arne har dialog med sameiet. Tilrettelegging
nødvendig for handicap og parkering.
Sak 3/19 Økonomi
● Det må opprettes nye VIPPS-nr så det totalt blir 4. Ett per utleier. Navn opprettes av
type: Kalandsvannet Båt Ertrevågen, Kalandsvannet Båt Sandven etc.
● KVGL må levere næringsoppgave innen 31.05. Trygve starter på utfylling.
Sak 4/19
Klargjøre for utleie av garn.Klargjøre/reparere rusen. Lorentzo og Tor Arne er på saken.
Sak 5/19
Nettsiden - status.
Behov for bilder og mer informasjon på nett.
Sak 6/19
Info materiell, skilt, trykksaker mm, status.
Vi er enige om design til infoskilt. Tor Arne iverksetter produksjon
Sak 7/19
Status vannstand.
Vannstanden generelt lavere. Mye mindre variasjon i vannstand. Større kapasitet. Bunnen på
utløpet noe lavere enn tidligere (forrige bro). 52,58 vs 52,0 (grusen, 51,3 bunnen).
● Ønske om tilbakeføring til naturlig vannføring nedenfor Hamre bro. Stemmen ved
Nordheim bør åpnes. KVGL ved Tor Arne tar initiativ til et samarbeidsmøte med alle
involverte parter. Behov for samarbeid med grunneiere langs “Elvepark Nordheim”
● Forbindelsen Ertrevågen - Kalandsvannet: Mer Karrus kom ut i Kalandsvannet
○ Ikke et ønske fra KVGL å ha lavest mulig vannstand

○

Bør opprettholde en forbindelse til Ertrevågen for passasje med båt og
vannutskiftning

Sak 9/19
Historikk om alle broene på Hamre, Tor Arne har gravd i gamle papirer og funnet målsatte
tegninger for samtlige broer. Funnet 140 sider med dokumenter fra nasjonalbiblioteket.
Relevante dokumenter kan samles i Dropbox. Tor Arne er i gang med en gjennomgang.
Sak 10/19
Info fra BEF
● Ønske om at hver av medlemsorganisasjonene bidrar i årsmelding til BEF. Tor Arne
lager kortversjon av årsmelding der relevant problematik fra KVGL tas med.
● BEF i ferd med å anskaffe måleutstyr for vannkvalitet på dypet (minst 100 meters dyp)
● Ikke kommet svar om forurensningsproblematikk i Bontveitelva
○ Møte i vanndragsrådet neste uke
● Bergen kommune har hatt følgende planer på høring, hvor BEF har gitt høringssvar
○ Plan for overvann
○ Plan for vann og avløp
○ Plan for vassdrag
● Arrangert vannmiljøkonferanse
Neste styremøte avtales torsdag 22. august.

