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Sesongen 2018 er tilbakelagt og en ny står snart på dør. Etter hva vi har observert så har havnen
vært preget av mye aktivitet, det er veldig 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. Flere plasser vil mulig utstyres med skilt i fremtiden.
På begynnelsen av sesongen passerte ikke kranen den årlige kontrollen. En betydelig reparasjon
ble utført på denne. Lager i krokblokk ble byttet samt vedlikehold av endebryter i taljen ble utført.
Krokblokken viste tegn til skader og tæring innvendig, så på sikt må vi evt se oss om etter en ny.
Bobleanlegget:
Det har i løpet av vinteren vært en kulde periode, noe is har det vært rundt båtene i denne
perioden. En jordingsfeil har forstyrret driften av anlegget, dette er nå i orden.
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 våre medlemmer.
Oblater på båtene ble 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.
Alf Thuve gikk dessverre bort i 2018, blomster ble sendt fra foreningen. Til tross for dette gikk
vaktordningen som planlagt. Vi takker Alf og Einar for innsatsen. Båtforeningen ikke gjort kjent
med hverken hærverk eller tyverier i løpet av sesongen. Nytt førstehjelpsskrin ble hengt opp i
vaktbua.
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 omtrent samme antall årsavgifter betalt i fjor som året før. I 2018 hadde vi 208 betalende
medlemmer.

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 2018 sesongen for å
vaske/male klubbuset og evt bytte noe av kledningen, dette ble ikke utført. I år har vi samme
ambisjoner, mer informasjon om tidspunkt kommer. Dersom vi blir en liten dugnadsgjeng, så bør
dette være fort gjort.
Noe pukk ble lagt på i området foran kranen, vi håper det hjelper noe på vannmengden som kan
være brysom ved utsetting/opptak.
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
Drivstoffanlegg i havnen.
Vi har tidligere år fått en del tilbakemeldinger på driftsstans på drivstoffanlegget i havnen. Anlegget
var sårbart og problemer oppstod ved strømbrudd og/eller nettbrudd. Waal olje oppdaterte sine
systemer i 2017, dette ser ut til å virke da vi har langt færre rapporter om dette i 2018. Vi håper på
kontinuerlig drift i årene fremover.
Tømmeanlegg for septikk.
Anlegget observeres flittig brukt iløpet av 2018 sesongen. De som ikke har prøvd dette oppfordres
til dette.
Anlegg for kildesortering av avfall blir montert ute ved gjestehavnen iløpet av 2019.
Optimalisering av havn.
På årsmøtet avholdt Mars 2017, ble det dannet en arbeidsgruppe som skulle se på optimalisering
av havnen. Resultatet av dette arbeidet ble sendt HHV og ble behandlet i 2018. HHV var kritiske til
alternativet med en evt ny ytre bølgebryter, da krefter fra ytre påvirkning blir svært store.
Vedr endringer i midtre basseng pga ugunstig belastninger på bryggeanlegg, var de positive til.
Dette berører evt 4.5m plassene utenfor ”knekken” på søndre flytebrygge, og plasser på sydsiden
av nordre flytebrygge fra Tor-odd og innover mot land. Nordocks vil evt kvalitetssikre bryggens
tåleevne. Det har vært noen skader på bryggeanlegg i senere tid.
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 2019.
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