Solbukta båtforening - Årsberetning 2017
Styret har bestått av:
Leder:
Økonomiansvarlig:
Anleggsansvarlig:
Styremedlem:

Jarl Guld
Arne R. Sørby
Øystein Kristoffersen
Odd Hannestad

Det er avholdt 3 styremøter, pluss arbeidsmøter, og "minidugnader" av styret for å gjøre
forefallende arbeid, spesiell takk til Øystein for aktiv innsats.
Det ble montert et «fyrtårn» ytterst på brygga, som inneholder førstehjelpsutstyr,
brannslukningsapparat og en flytebøye.
Toppen av tårnet ble utsatt for hærverk, slik at det ikke er komplett.
2017 ble andre hele sesong med ny brygge, styrets oppgave har vært å få bryggen til å
fungere best mulig etter medlemmene ønske.
Styret har fulgt opp innspillet til kommunedelplanen for Nordre Frogn som ble sendt i 2016,
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.
Den nye Kommunedelplanen er utsatt og styret avventer situasjonen.
Styret har samarbeidet meget godt og vært fokusert å drive båtforeningen slik at
båtsesongen blir best mulig for medlemmene, samt jobbe med å planlegge forlengelse av
bryggen og andre oppgraderings prosjekt som er naturlig.
Båtforeningen hadde ved utgangen av 2017 en bankbeholdning på:
Ved utgangen av 2016 var beholdningen:

kr. 226.867,42
kr. 139.670,48

Plassering av båter for sesongen ble i henhold til eierskap av faste plasser.
12 plasser ble fristilt for sesongen hvor styret koordinerte utleie til de på «venteliste».
Det er gjennomført gjennomgang av alle medlemmer og deres innbetalinger, slik at styret har
god økonomikontroll.
Antall medlemmer ved årets slutt var:
66 medlemmer,
etter 3 utmeldinger i 2017.
Bryggen lå ute vinteren 16/17 uten problemer eller skader.
Styret har jevnlig lagt ut informasjon på hjemmesiden om aktuelle saker.
Styret har etablert en FaceBook side, som ble lansert våren 2017, der medlemmer kan
kommunisere seg imellom om saker relatert til båt og båtforeningen. Mer informasjon vil bli
lagt ut på hjemmesiden.
Styret har løpende kontakt med Securmark (sikring og merking av båt og motor), etter ønske
fra flere medlemmer og innhenter nytt tilbud når kommunedelplanen er avklart.
Styret håper at alle får en fantastisk sommer og båtsesong.
Styret i Solbukta båtforening 29. april 2018.

Jarl Guld
Leder 2016 – 2018

Side 1 av 1

