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Bakgrunn
Øya vår endrer seg og tidene skifter. Det er opp til årsmøtet å diskutere båtforeningens rolle og
bestemme kursen videre. Denne planen er styrets innspill.

Oppsummering
Båtforeningen var i 2016 preget av reisingen av sanitærbygget, og på årsmøtet i 2017 ble styret
vesentlig endret. Det nye styret har i første omgang videreført de vanlige driftsoppgavene og
konsolidert seg økonomisk. Aktiviteten har derfor vært avdempet og tilbakeholdende.

Forankring i årsmøtet
Det er årsmøtets oppgave å bestemme hvordan Båtforeningen skal forvalte medlemmenes
kontingenter og innsats, og hvilken plass vi skal ha på øya. Nedenfor er styrets tanker omkring dette,
slik vi tror medlemmenes interesser best ivaretas.

Primære oppgaver
Dette de oppgavene Båtforeningen alltid skal prioritere.

Drift av havna
Vi drifter havna med bryggeanlegg og bobleanlegg, slik at havna er trygg og velfungerende for
medlemmenes bruk. Dette omfatter blant annet:
•
•
•
•
•

Vedlikehold av brygger, fortøyninger og moringer
Vedlikehold av bobleanlegg
Vedlikehold av vaktbua
Drifte det hele, med tilgang til strøm, vann etc.
Sørge for forsikring, forholdet til myndigheter etc.

Drift av krana
Holde krana i gang og tilgjengelig for medlemmenes private bruk. Dette omfatter:
•
•
•

Årlig sertifisering og oppfølging av pålegg.
Vedlikehold
Begrense adgang til krana slik at vi overholder krav fra forsikring og myndigheter.

Sekundære oppgaver
Dette er oppgaver båtforeningen påtar seg etter evne utover det som er strengt nødvendig for
medlemmenes båthold.

Molosletta
Vi steller Molosletta og moloen (snørydding, plenklipping, rydding etc.). Molosletta skal være
tilgjengelig for lek og spill, markedsdager og sommerfester. Grunner til å gjøre dette:
•
•

Det finnes avtaler tilbake til opparbeidingen av båthavna hvor dette forventes.
Det er ønsket fra medlemmene fordi trivelige omgivelser er viktig.

•

Det uansett nødvendig å holde en standard som gjør det mulig å bruke sletta til båtopplag
om vinteren.

Åpen avfallsconteiner
Vi holder containeren for farlig avfall åpen for alle private på øya.
Grunner til å gjøre dette:
•
•
•
•

Vi er uansett pålagt å ha container for farlig avfall fordi vi er en båthavn.
Det er vanskelig å lage en ordning hvor bare medlemmer har adgang (lås e.l.).
Folk vil uansett sette igjen farlig avfall ved containeren, det blir plassert utenfor og ikke
sortert.
Vellet bidrar med penger (så langt) for å støtte ordningen.

Grunner mot å gjøre dette:
•

Det pålegger båtforeningen ekstra utgifter og arbeid.

Sanitærbygg
Drift av sanitærbygget har hittil vært gjort av båtforeningen, med tilskudd fra vellet. All bruk har så
langt vært gratis. Fortsetter vi uten å gjøre endringer vil det medføre vesentlige utgifter i all
overskuelig framtid. Uansett: Bygget står der nå, med de forpliktelser og muligheter det innebærer.
Grunner for å gjøre dette:
•
•
•

Ved å motta penger til reisning av sanitærbygget (fra vellet, kommunen og
Sparebankstiftelsen) forventes det at vi opprettholder drift.
Medlemmene (og vellets medlemmer) får adgang til vask og toalett på brygga.
Vi kan tilby service til gjesteplassene.

Grunner til ikke å gjøre dette:
•

Mulige kostnader og arbeid.

Bølgebryter
Anskaffelse av bølgebryter har vært vedtatt av årsmøtet tidligere og det har vært avsatt penger til
formålet. Prosjektet er omfattende og utenfor styrets kapasitet. De av medlemmene som anser
bølgebryter som viktig er velkomne til å arbeide med dette.

Oppgaver vi ikke jobber med
•
•
•

Båtforeningen skal ikke tilby gratis tjenester til næringsdrivende. Dette gjelder også bruk av
kran og avfallscontainer.
Båtforeningen arrangerer ikke egne sosiale sammenkomster e.l., utover det som naturlig
følger av dugnader.
Båtforeningen skal ikke selge forbruksmateriell til medlemmene. Dette har vært forsøkt og
fungerte ikke.

