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Årsberetning for 2017
Styrets sammensetning i 2017 var:
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Widar Halvorsen
Jon A. Aas-Haug
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Sesongen 2017 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.
5 ytterligere personer ble sertifiserte på Kran, vi har kunnet hjelpe samtlige på relativt kort varsel i
2017. Nye stropper ble kjøpt inn, utover dette var det ingen kostbare reparasjoner. Styret
opprettholder vedtaket om at krana skal være der som et servicetilbud for medlemmer og andre.
De som ble sertifisert er:
Widar Halvorsen, Øyvind Klerud, Kjell M. Gjerde, Kjetil Aarum, Jon Aas Haug.
Bobleanlegget:
Det har vært en kald vinter og noe is har det vært rundt båtene i den kaldeste perioden. I denne
perioden ble det oppdaget en løs slange, dette medførte at anlegget lakk luft. Dette er nå reparert
slik at anlegget fungerer igjen.
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 forbeholdt vår medlemmer.
Oblater på båtene blir i år satt på av HHV, de vil på denne måten kontrollere at registrerte båter
ligger på anvist plass. I tillegg vil det være mulig å kartlegge hvilke plasser som faktisk er i bruk.
Det er observert mange tomme plasser de to siste sesongene, det er synd når mange står på
venteliste.
Vaktordningen har også i år fungert svært godt, vi takker Alf Thuve og Einar Winther for innsatsen.
Et båttyveri fant sted i havnen sent på sesongen, denne ble senere funnet i Telemark. Utover dette
er det ikke meldt om noe hærverk som styret er kjent med.

Vi fikk mot slutten av sesongen 2016 tilbakemeldinger på tilfeller hvor ukjente tilbydere av
vakttjenester, hadde oppringt våre medlemmer med tilbud om å gå vakter. For å unngå dette i
2017 fjernet vi navn og telefon nummer på den vaktlisten som henges opp ute i havnen. Noen
medlemmer ble tilbudt det samme i 2017, noe som kan tyde på at vaktlistene ble avfotografert i
2016.
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 fritatt fra å gå vakt.
Fritak for vakt er først når man får tilbakemelding fra Havnevesenet om at gjeldende plass er
bortleid.
Det var færre som betalte årsavgift i fjor i forhold til tidligere. Det er beklagelig. 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 ikke oppgir noen referanse
til båtplassnummeret. Prosessen for å dokumentere medlemskap ble endret i 2017. Istedenfor å
sende ut faktura, ble informasjon om betaling sendt sammen med velkommen til båtsesongen
brevet. Resultatet ble at den summen vi sparte på trykking av faktura samt porto, var omtrent
samme sum vi tok inn mindre i medlemskontigent for 2017. Styret ser på alternative løsninger som
evt kan forbedre denne situasjonen.

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 ønsket å kalle inn til en liten dugnad i løpet av 2017 sesongen for å
male klubbhuset vårt og samtidig sette inn et vindu til. Dette ble ikke utført, da søknad om å få
sette inn vindu ikke ble avklart. I år har vi samme ambisjoner, mer informasjon om tidspunkt
kommer. Dersom vi blir en liten dugnadsgjeng, så bør dette være fort gjort.
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.
I 2016 fikk vi en del tilbakemeldinger på driftsstans på drivstoffanlegget i havnen. Anlegget var
sårbart og problemer oppstod ved strømbrudd og/eller nettbrudd. Waal olje har nå oppdatert sine
systemer, dette ser ut til å virke da vi har langt færre rapporter om dette i 2017. Vi håper på
kontinuerlig drift i årene fremover.
Optimalisering av havn.
På årsmøtet avholdt Mars 2017, ble det dannet en arbeidsgruppe som skulle se på optimalisering
av havnen. Resultatet av dette gruppearbeidet skulle sendes HHV. Arbeidsgruppen har nylig
oversendt dette til HHV.
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 2018.
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