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Styret har bestått av: 
Leder:     Jarl Guld 
Økonomiansvarlig:   Arne R. Sørby 
Anleggsansvarlig:   Øystein Kristoffersen 
Styremedlem:   Hans Christian Fæste 
 
Det er avholdt 3 styremøter, pluss arbeidsmøter, en stor dugnad for alle medlemmene med 
fendring av utriggerne og "minidugnader" for å gjøre forefallende arbeid.  
  

2016 ble første hele sesong med ny brygge, styrets oppgave har vært å få bryggen til å 
fungere best mulig etter medlemmene ønske. 
 
Bryggen hadde forskjøvet seg litt i løpet av vinteren, dette skyldes sannsynlig at den nye 
bryggen ble lagt ut sent på høsten og at moringene ikke hadde festet seg. Ved hjelp av 
leverandøren ble moringsfester justert og bryggen ble rettet opp. 
Landgangen til brygga har vært tatt inn og satt ut ved hjelp av kranbil. 
  

Styret har sendt inn innspill til kommunedelplanen for Nordre Frogn i to hørings omganger 
med ønske om en utvidelse av bryggen med 30 meter. 
Dette for å kunne tilby plass til de som står på venteliste med eiendommer i Solbukta. 
I august 2016 sendte styret ut mail til alle medlemmene med orientering og plan for en 
utvidelse av bryggen og reparasjon av utkjøringsområdet for båtene. Her var det også 
vedlagt vårt andre høringsinnspill og kopi av en artikkel fra Amta. 
Styret ba om mandat til å fortsette dette arbeidet uten et ekstraordinært årsmøte, så fremt 
mindre enn 15 medlemmer (vedtektene § 7) hadde innvendinger til dette. 
Det kom kun 2 ønsker om ekstraordinær generalforsamling, hvorav den ene ikke hadde 
innvendinger til planen, men ønsket ex møte som en forsterkning av saken. 
Styret holder løpende kontakt med Frogn kommune i saken.  
Planen skulle vært vedtatt i 2016, men er utsatt grunnet saker om boligbygging i området.  
Styrets innspill har blitt sendt inn innenfor gjeldende frister. 
Noen måneder etter fristen for innspill til kommunedelplanen ble det sendt inn en «klage» fra 
3 personer på båtforeningens ønske om å utvide bryggen med 30 meter, uten at styret ble 
gjort oppmerksom på dette før det ble omtalt i en artikkel i Amta. 
Styret har sendt inn et tilsvar til denne klagen med båtforeningens syn på «klagen», samt gitt 
oppklarende og utdypende informasjon i saken.  
 

Styret har samarbeidet meget godt og vært fokusert å drive båtforeningen slik at 
båtsesongen blir best mulig for medlemmene, samt jobbe med forlengelse av bryggen. 
  

Båtforeningen hadde ved utgangen av 2015 en bankbeholdning på kr. 77.366,55 

Ved utgangen av 2016 var beholdningen kr. 139.670,48 

Foreningen har delfinansiert fendringsprosjektet med kr. 18.657,00  
  

Plassering av båter for sesongen ble i henhold til eierskap av faste plasser. 
  

Det er gjennomført gjennomgang av alle medlemmer og deres innbetalinger, slik at styret har 
god økonomikontroll.  
Antall medlemmer ved årets slutt var 69 stk., etter 2 utmeldinger i 2016. 
  

Bryggen lå ute siste vinter uten problemer eller skader. 
  

Styret har jevnlig lagt ut informasjon på hjemmesiden om aktuelle saker. 
 
Styret har etablert en FaceBook side, som vil bli lansert våren 2017, der medlemmer kan 
kommunisere seg imellom om saker relatert til båt og båtforeningen. Mer informasjon vil bli 
lagt ut på hjemmesiden. 
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Styret innhentet tilbud fra Securmark (sikring og merking av båt og motor), etter ønske fra 
flere medlemmer, da dette vil gi lavere forsikringspolise og/eller være forebyggende mot 
tyveri av båt og båtmotorer fra bryggen. 
Det var ikke nok som var interessert i 2016, besluttet styret å gjøre nytt forsøk i 2017. 
 
Det ble etablert sykkelparkering med stativ inntil gjerdet, slik at de som benytter sykkel, kan 
låse sykkelen fast i stativet. 
 
 
 
Styret håper at alle får en fantastisk sommer og båtsesong. 
  
 

 

Styret i Solbukta båtforening 29. april 2017.  

 
 
Jarl Guld  
Leder 2016 – 2018 


