Årsmøte i Åsgårdstrand Båtforening.

04.04.2018

Referat
Gjennomgang av agenda av Kjetil som også er møteleder. Innkalling ble godkjent uten anmerkninger.
Agenda ble også godkjent, med merknad fra Winter at kontingent bør diskuteres/evalueres.
Gjennomgang av årsmøte for 2017 ble godkjent.
Ble diskutert om en kunne sette en liten båt ved krana slik at kranbiler lettere kunne sette ut/ta opp
båter. Otto har vært kontaktet men han hadde ingen forslag til løsning.
Winter lurte på hvor mange båtplasser som var ledig. Det var det ikke noen som kunne svare på
sikkert. Men det er ca 300 båtplasser i havna.
Seilforeningen har havnevakt fra 15 mai til 14 juni, første pulje.
Gjennomgang av regnskap for 2017, ingen innsigelser.
Budsjett 2018.
Winter lurte på hvorfor porto var lavere, men dette er fordi vi ikke sender samme trykk som i 2017.
Mobiltelefonen sies opp, det er ingen som bruker den. Krana er sertifisert og fikset den 4/4-18.
Budsjett for 2018 er godkjent.
Innkreving av kontingent ble diskutert igjen. Mange gode råd, men det er ikke lett å spore
innbetalinger. Skal ha møte med banken for å se om en kan finne en god løsning.
Kranpersonell pr dags dato er: Kjetil, Kjell, Widar, Jon, Einar, Per, Alf og Øyvind og noen til som har
kurs fra en tid tilbake. Disse er satt opp på hjemmesidene.
Det blir sjekket om en bør ha kurs på krankjøringen da det kjøres uten kurs på Steinbrygga. Krana bør
kjøres ned 10 cm fra topp da den parkeres, så ikke endebryter setter seg. Vannet i sølepytten ved
krana er fulgt opp mot havnevesenet. Det ble også ønsket flere hvite underskilt til rødt/grønt
skiltene, slik at man kan skrive på hjemkomst dato.
Arbeidsgruppen rapporterer til styret. Seks medlemmer ble valgt på årsmøtet. Kjetil gikk gjennom
innsendt forslag, og bølgebryter er det de fleste talte varmt for.

Eventuelt: Dugnad ble luftet. Det skal males, legges på grus ved krana, flytte vaktbua til
dampskipskaia og reparere Knut sin gamle utrigger.

Styret.
Widar Halvorsen forlater styret.
Inn kommer Stein Rørvik som styremedlem
Havnevesenet orienterte om vann/strøm i søndre havn, kommer til sommeren. Det er ny betalings
automat for strøm i havna. Internett skal sjekkes opp slik att det fungerer bedre. Det er også
diskutert om vi skal ha flere kameraer i havna. Asfalt kommer ikke i havna, men nye lys i hele
området er på trappene. Det ble også diskutert miljøtiltak, bunnstoff plate og septik. Bente skulle
forsøke å framskaffe en sikringsoversikt. Det er litt usikkert hvor sikringene sitter i havna.
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