
Styres beretning 2014 - 2015 

Styret har bestått av: 
Leder:     Jarl Guld 
Økonomiansvarlig:   Arne R. Sørby 
Anleggsansvarlig:   Øystein Krisoffersen 
Styremedlem:   Hans Christian Fæste 
 
Det er avholdt 4 styremøter, pluss arbeidsmøter og ”minidugnader” for å gjøre 
forefallende arbeid. 
 
Styret har gitt innspill til kommunedelplanen til Nordre Frogn. 
 
Vår søknad for dispensasjon for strandloven ble sendt oktober 2013, men grunnet 
ekstrem sen saksgang i Frogn kommune, ble saken ikke politisk behandler i 2014. 
Saken er blitt behandlet hos fylkesmann og Fylkeskommunen høsten 2014, de 
hadde ikke noen innvendinger mot byggeplanene. 
Søknaden ble behandlet politisk 9. mars 2015 (ikke 26/2 som lovet i oktober 2014).  
 
Styret har levert byggesøknad om oppgradering av bryggen 10. mars 2015, avventer 
svar fra Frogn kommune. 
Dette gjenspeiles i budsjettet fra og med 2015. 
 
Båtforeningen er for første gang på mange år solvent og har en egenkapital på  
kr. 279.604,71. Dette etter stram økonomistyring og effektiv utleie administrasjon. 
 
Det vil ikke bli investert i den gamle bryggen, da styret forventer ny brygge montert 
2015 og den gamle bryggen vil bli fjernet. 
 
Plassering av båter sommeren 2014 var uproblematisk. 
 
Det er gjennomført full gjennomgang av alle medlemmer og deres innbetalinger, slik 
at styret har en god økonomikontroll. 11 inaktive medlemmer er slettet, da de ikke har 
betalt eller har respondert på våre forespørsler. 
Antall medlemmer ved årets slutt var 64 stk. 
 
Basert medlemmenes tilbakemeldinger om båtstørrelse, vil styret kontraktfeste nye 
innskudd, som er i samsvar med prosjektet for oppgradering av bryggen. 
 
Bryggen lå ute vinteren 2013 - 2014 uten problemer eller skader. Styret besluttet at 
bryggen skulle ligge ute vinteren 2014 - 2015, samt ikke iverksette arbeid som ikke 
var strengt nødvendig. 
 
Forlengelse av landgangen, medfører at alle 44 båtplassene kunne benyttes. 
 
Styret har jevnlig lagt ut informasjon på hjemmesiden og fremdriften på 
oppgraderingsprosjektet. 
 
Ønsker alle en fantastisk sommer og båtsesong. 
 
Styret i Solbukta båtforening 25. april 2015. 
Jarl Guld (Leder 2014 – 2016) 


