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Sesongen 2016 er tilbakelagt og en ny står snart på dør. Etter hva vi har observert så har
havnen vært preget av mye aktivitet, det er bra.
Til de medlemmene som har ledig/opptatt skilt på plassen sin, vil vi oppfordre om at man
benytter dette slik at vi kan ta i mot enda flere gjester.
Krana blir lite brukt men vi hadde overskudd. Dette skyldes at vi ikke hadde noen kostbare
reparasjoner og at vi var behjelpelige med håndteringen av en havarist. Styret opprettholder
vedtaket om at krana skal være der som et servicetilbud for medlemmer og andre.
Bobleanlegget:
Det var lite is denne vintersesongen, bobleanlegget holdt det isfritt rundt båtene de dagene
det var nødvendig.
Videre drift blir som tidligere. Per Arnesen er kontaktperson og anlegget driftes på selvkost/
dugnad inntil videre. Øyvin Nedler har kontroll på sjøtemperatur og setter på anlegget etter
behov.
Plassene blir i første omgang forbeholdt vår medlemmer.
Vi har fått nye båtplassnummer på bryggene, vi ber medlemmene påse at tilsendte oblat
settes godt synlig på båtene.
Vaktordningen har også i år fungert svært godt, vi takker igjen vaktsjef Alf Thuve med
assistent Einar Winther for innsatsen. Alf har tatt kontakt pr telefon i forkant av hver vakt og
sørget for at alt har gått som smurt. Selv om vakta er kort, var det så langt vi er informert om
hverken hærverk eller tyveri i vår havn i 2016.
Vi fikk mot slutten av sesongen tilbakemeldinger på tilfeller hvor ukjente tilbydere av
vakttjenester, hadde oppringt våre medlemmer med tilbud om å gå vakter. For å unngå dette
vil vi i år fjerne navn og telefon nummer på den vaktlisten som henges opp ute i havnen. Vi
publiserer kun båtplassnummer og dato for vakt på denne listen.

Flere bør sertifiseres på bruk av krana. Dersom noen har mulighet til å bistå i dette arbeidet,
er det fint om du/dere kan gi dere til kjenne på årsmøtet. Kurs for betjening av kran med
tilhørende utstyr, vil bli bekostet av Åsgårdstrand båtforening.
Det er fortsatt noen misforståelser i forbindelse med at noen sier fra seg båtplassen for
sommeren. Havnevesenet prøver da å få leid ut plassen som sommerplass.
Hvis plassen blir leid ut, er det den som leier plassen som er ansvarlig for å gå vakt.
Vedkommende får tilsendt vaktlister sammen med tildelingen, plass innehaver får beskjed
når plassen er bortleid.
Vi gjør oppmerksom på at den som sier fra seg plassen, ikke automatisk er fritas fra å gå
vakt.
Fritak for vakt er først når man får tilbakemelding fra Havnevesenet om at gjeldende plass er
bortleid.
Det var med liten margin flere som betalte årsavgift i fjor i forhold til tidligere. Det er
dessverre fortsatt noen som ikke betaler. Sporing av innbetalingene er tidkrevende arbeid
som blir vanskelig i de tilfellene hvor vedkommende som betaler fakturaen ikke er innehaver
av båtplassen det betales for, eller oppgir noen referanse til båtplassnummeret. Vi ser på
alternative betalingsløsninger som Vipps og M-cash, som vil kunne redusere dette arbeidet
noe. På bakgrunn av denne problemstillingen var det flere av dere som opplevde å få purring
på en faktura som allerede var betalt. Vi jobber for å finne løsninger for at dette ikke skal skje
igjen.
Opprettelse av medlemskort med lokale fordeler.
Våre sponsorer melder om at kortet fungerer bra, det er mange som benytter seg av
ordningen. Samtlige sponsorer ønsker å være med videre. Dersom dere vet om andre lokale
aktører som evt. kan gi oss noen fordeler, så gi gjerne beskjed til styret.
Maling av klubbhus, Styret ønsker å kalle inn til en liten dugnad i løpet av sesongen for å
male klubbhuset vårt og samtidig sette inn et vindu til. Dersom vi blir en liten gjeng, er dette
nok så fort gjort. Mer info vedr tidspunkt kommer.
Åsgårdstrand båtforening på Facebook. Styret etablerte i 2016 en facebookgruppe for
medlemmer i båtforeningen, her ønsker vi så mange medlemmer som mulig for å lettere dele
informasjon. Dersom du ikke allerede er medlem, så håper vi å se deg der i nærmeste
fremtid. Vi minner også om vår nettside www.aasg.no
Driftsstans på drivstoffanlegg i havnen.
Som flere kanskje har merket, så var det en del problemer med drivstoffanlegget i havnen i
2016. Anlegget er sårbart og problemer oppstår ved strømbrudd og/eller nettbrudd.
Styret i båtforeningen har vært i kontakt med Waal olje og får tilgang til pumpeanlegg for resetting av system. Vi håper at dette vil bedre kontinuerlig drift i årene fremover.
Optimalisering av havn.
Styret i båtforeningen henvendte seg i mai 2016 til Horten havnevesen for bla. å se på
muligheter for å skrive om regel 21 slik at de båter som ligger i havna over 40 fot, kommer
innenfor dagens havneregel.
På bakgrunn av denne henvendelsen igangsatte HHV undersøkelser sammen med
bryggeleverandør anng bedre utnyttelse av havnen med tanke på belastning og plassering,
mulighet for tilrettelegging for båter over 40 fot, samt de erfaringer man har fått etter 7 års
bruk. Hva disse undersøkelsene resulterer i, får vi vente å se. Styret i båtforeningen ønsker
en ryddig prosess rundt dette og ønsker derfor å danne en arbeidsgruppe som parallelt med
HHV, kan kartlegge muligheter for videreutvikling av havnen som tar høyde for
samfunnsmessig utvikling og etterspørsel. Vi søker derfor medlemmer til denne gruppen og
håper at mange vil vise sin interesse.

Vi minner om vårt felles mål å holde kostnadene nede. Havnevesenet har sitt budsjett for
havna, dersom vi greier vi å holde kostnadene nede så vil vi også holde båtplassavgiftene
nede. Hver enkelt må ta vare på sin båtplass. Si i fra til noen i styret hvis dere oppdager feil
som burde vært rettet på.
Vi ønsker alle en riktig god båtsesong i 2017.
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