Referat styremøte KVGL 24.02.20
Til stede: Stein-Helge Nordahl Glad, Lorentzo Wiese-Hansen, Tor-Arne Irgens, Trygve
Hatlestad, Esther Matland, Aage Misje, Einar Engtrø.
Solveig Lilletvedt (tidligere leder) var tilstede ved starten av møte for å orientere om status på
brygger samt utstyr lagret på Framnes gård.
Sak 3/20 Oppfølging av årsmøtet
Protokoll ble gjennomgått. Valgkomitéen mangler ett medlem. Avtalt på årsmøtet at
valgkomitéen selv kommer til styret med et forslag om medlem nummer tre. Årsmelding,
regnskap og budsjett ble godkjent uten merknader. Det kom ikke motkandidater til
valgkomitéens innstilling.
Sak 4/20 Konstituering
Leder ble valgt på årsmøtet. Styret har konstituert seg på følgende måte.
Leder
Nestleder
Kasserer
Sekretær
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem

Stein Helg Glad Nordahl
Tor Arne Irgens
Trygve Hatlestad
Einar Engtrø
Lorenzo Wiese-Hansen
Esther Matland
Aage Misje

Stig Kvinge, beboer ved Kalandsvannet sameie inngår sammen med Lorentzo Wiese-Hansen i
båtutvalget. Han har møterett i styremøtene i Aage Misjes fravære, men har ikke stemmerett i
styremøtene.

Sak 5/20 Møteplan 2020
Neste møte er avtalt ved torsdag 2. april klokken 18.30 ved Kaland skole. Hovedsak ved neste
møte blir status på båter og utstyr ved sesongstart 2020.
Endelig møteplan ble ikke satt, men det planlegges møter i august 20, oktober/november 20 og
januar 21. Ved neste møte tas det stilling til om det er behov for et ekstra møte juni 20.

Sak 6/20 Arbeidsplan 2020
Årsmøtets vedtak var å videreføre samme arbeidsplan som i 2019. Det vil kort si å fortsette å
jobbe med aktuelle saker som vannstand og vannkvalitet, organisere oppfisket samt behandle
aktuelle saker i løpet av året.

Sak 6/20 Honorering av båtverter
Årsmøtet vedtok budsjettforslaget som etter forrige styrets innstilling innebar en endring av
dagens modell for godtgjørelse av båtverter. Jfr. sak 2/20.
Vedtak: For honorering av båtverter går vi bort fra dagens modell med provisjon, og gir øker den
faste summen for tilsyn med båt og veiledning av båtgjester til kr. 1000,- per båt. Forslaget
gjelder ikke for dem som kun selger fiskekort, og ikke er båtvert. De beholder sin provisjon som
tidligere.
Båtnummer henviser ikke til bestemte båter, men henviser til bestillingslisten på
nettsidene/VIPPS.
Båt 1: Ligger ved Framnes gård – Kismulvegen 63. Solveig Lilletvedt er båtvert.
Båt 2: Ligger ved Framnes gård – Kismulvegen 63. Solveig Lilletvedt er båtvert.
Båt 3: Selvbetjeningsbåt på Sandven. Like ved busstopp Sandven ved E39. Tor-Arne Irgens er
båtvert.
Båt 4: Ligger ved rasteplass/badeplass like forbi Kismulvegen 133. Esther Matland er båtvert.
Båt 5: Planlagt selvbetjeningsbåt ved badeplass ved Hamre bro. Foreløpig ikke utplassert.
Det er i tillegg ønske om å plassere en båt i tilknytning til sameiet ved Hamreveien 25. Ikke
avklart om det kan skje ila. 2020.
Sak 7/20 Gjennomgang av båter og utstyr/båtutvalg
Stig Kvinge har gitt uttrykk for at han gjerne vil bidra med praktisk hjelp i laget og er velkommen
inn i båtutvalget sammen med Lorentzo.

Før sesongstart må utstyr og båter gjennomgås. Neste styremøte tas rett før sesongen starter
med sikte på å gjennomgå dette. Det er lagret en del utstyr på Framnes går, som må
gjennomgås. Det er blant annet en del utriggere som bør utplasseres eller evt. selges. Bryggen
ved Framnes gård bør også vedlikeholdes. Særlig er trebryggen (nr 2) veldig sleip. Ønske om

småmasket netting, for å unngå personskader. Alle de tre bryggene/enhetene er festet sammen
med tau, som var en midlertidig ordning. Dette bør også utbedres, helst før sesongstart eller
tidlig i sesongen.
Båtutvalget tar en sjekk av båtene, årepinner etc. og gir status til neste styremøte.

Sak 7/20 Orienteringssaker
Vannstand:
Vannstand har ligget over avtalt vannstand (53,1 cm mellom Grunneierlaget, BKK og Rosendal
insdustrier) i over 30% av tiden etter ny bro. Stemmen på Nordheim er 53.0 cm. Det er satt en
rekke referansepunkter rundt vannet, målt inn av kommunen. Ønske om å måle samtidig ved
flere målepunkter, for å se om det er forskjell i vannstand fra utløp til innløp av vannet ved større
tilsig.
Vannkvalitet:
Kommunen gjør jevnlig målinger på mikrobiologisk/bakteriologisk forurensing ved renseanlegget
ved Kaland skole. Ingen alarmerende målinger. Det gjøres i tillegg en rekke målinger i lagets
regi på ulike steder i vannet. Disse måler vannets kjemiske tilstand (PH mm). Det er noe
variasjon rundt vannet, men pt. heller her ingen alarmerende målinger.
Oppfiske/kultivering:
Orientering om tidligere praksis. Ønske om å sette ut garn noen ganger i løpet av våren, på
grunn av lav fangst på oppfisket høsten 2019.

