Åsgårdstrand 31.03.2016

Årsmøte i Åsgårdstrand Båtforening 31.03.2016

Møteleder: Per Andersen, Tellekorps: E.Winter For undertegning av
protokpllen. Øivind Klerud og Kjetil Aarum.
Innkalling: Godkjent
Referat fra forrige årsmøte gjennomgått av Per. Ble godkjent uten noen
komentarer
Årsberetning for 2015, Per leste gjennom beretningen. Det ble hevdet att det
ikke var noen innbrudd i havna i fjor. Torodd kunne suplere att det hadde vert
innbrud i en seilbåt. Diskuterte litt om en må ha en ordning for rapotering av
uønskede hendelser, slik att en har oversikt på hva som skjer. Med det som
bakgrunnsmatriale for oppfølging.
Budsjett for 2015 ble gjennomgått. Ingen merknader. Budsjett for 2016 ble
gjennomgått. Torodd luftet litt om 3 dje hands forsikring på krana, krana skal
setifiseres i 2016. Det ble også påpekt av Torodd att det var mye i loggen for
vakta i havna att det var satt opp ”var aleine på vakt” dette er ikke
sikkerhetsmessigt bra. Møter ikke en av vaktene opp så vil den som ikke kom
betale for en erstatter. En bør sjekke litt rundt saken og se om det er så mange
som går alene. Budsjettet godkjent.
Mudring forran krana ble diskutert og det ble sett på som en kostbar løsning. I
følge havnevesenet så måtte den masse en tok opp deponeres på Langøya.
Stedet må spuntes for å sikres mot utglidning. Alf sa att han har tatt opp båter
der i 12 år og mente stedet fungerte bra. Asfaltering av stedet ble også
diskutert og havnevesnet skulle tenke på saken.
Brygger i søndre havn står på budsjettet til havnevesenet for 2017 uttalte
Bente L. Dette ble godt mottatt. Gangveien i søndre havn skulle også utbedres

og lages litt bredere. Søppel ble også diskutert, flere løsninger ble luftet.
Havnevesnet ser på saken. Grunnen til att ikke havna er fikset for de skader

den fikk i uværet tidligere i år er att en venter på befaring av sakyndige for å
løse problemet slik att en ikke får samme sak en gang til siden. Men det blir
fikset før sesongen er ortlig igang i følge Bente L. Det blir også av havnevesenet
satt opp mer lys i havna, de venter på tilbud fra noen eletrikkere. Går på drifta
til havnevesenet.
Bading fra dampskipskaia ble diskutert. Umuligt å forby men det er ett problem
att ”badegjestene” klatrer på båtene som ligger i nærheten. Ikke noe enkelt
problem å løse. Foreldre oppdragelse ble luftet i så henseelse. Satsene for
krana var ikke like lett tilgjengelige. Satsene er som følger.
250,- Medlem.
400,- Ikke medlem
50,- pr døgn etter 5 dager. Da
regnes ikke dagen en tar opp son den ene av dagene.

Ny formann:

Kjetil Aarum

Videre står styret av følgende personer.
Kjell M. Gjerde
Widar Halvorsen Jon A. Aas-Haug
Morten Andersen
Styret konstituerer seg selv ved første møte.
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Kjetil Aarum

Per Arnesen

