Noen ord fra formannen.
Først av alt, godt nytt år!
Dette er første informasjonsbrev som også kommer på vår Facebook side. Siden er ganske ny, men
vi håper at dette er en side vi kan bruke aktivt fremover for å lettere nå hverandre. Bruk den gjerne
til å komme med ris/ros, spørsmål til styret om saker dere lurer på, eller ønsker at styret skal arbeide
videre med. Legg for all del ut noen skrytebilder også. Det er fint om du deler/liker siden og legger
til medlemmer som har tilknytning til Åsgårdstrand småbåthavn.
Sesongen 2016 er tilbakelagt og etter det jeg har observert har det vært mye aktivitet, det er bra!
Det nye styret har jobbet med å sette seg inn i gjeldene arbeidsoppgaver i havnen, samtidig som vi
har jobbet konkret med følgende saker:

- Styret har trappet opp samarbeidet med Horten havnevesen og avholdt 2 møter i HHV's lokaler i
Horten hvor vi har diskutert en hel rekke saker.

- Sertifisering av kran samt merking av denne, dette ble ikke gjort i 2015. Alf har stort sett stått for
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alle kranoppdrag, men vi undersøker muligheten for at flere kan få opplæring på bruk av krana.
Dersom noen av dere har kranførerbevis og har mulighet til å hjelpe til ved behov, så er det fint
om dere kan ta kontakt med styret.
Skilting med parkering forbudt i området rundt kranen skal havnevesenet sette opp da det gamle
er lite synlig fra sin plassering. Utplassering av betong griser har også hatt en effekt for å
forhindre biler fra å parkere foran kranen.
Opprettet medlemskort med lokale rabattavtaler. Vi har inngått rabattavtaler med Fargerike på
paletten, Circle-K, Best-Marin på Barkåker og Håheim transport. Tilbakemeldingene vi får viser
at mange av dere har brukt disse avtalene, det er veldig hyggelig. Vi er stadig på utkikk etter flere
aktører vi kan spørre om slike avtaler, så om dere har noen gode ideer så setter styret stor pris på
alle innspill.
Oppfølging av innbetaling for medlemskap. Ikke god nok ordning i dag, mange av dere fikk en
utilsiktet e-post vedr manglende betaling for 2016. For å lette arbeidet i denne prosessen samt
forhindre at dette skjer igjen, ser vi på alernative måter å innhente kontigenten på.
Opprettet konto hos fargerike, nå kan styret lettere supplere utstyr i havnen fortløpende dersom
noe mangler.
Utskifting/supplering av slanger og koblinger på bryggene samt ettersyn av disse. Vi gjør så godt
vi kan for at alle skal ha slanger som er lange nok og i orden. Dersom du opplever at dette ikke er
tilfellet så ta kontakt med styret så skal vi få ordnet opp.
Sette opp vaktlister samt tilsyn med vaktordningen.
Anskaffet nye vester til vaktene, samt diskutert selve vaktordningen. Her må vi se på om dagens
praksis med å henge ut vaktlistene med all kontaktinformasjon til hver enkelt bør videreføres. Vi
har fått tilbakemeldinger på at folk har blitt kontaktet av fremmede som har tilbudt seg å sitte
båtvakt for en sum penger. I noen tilfeller møtte de ikke opp selv om avtale var inngått. Her
ønsker vi noe mer kontroll på hvem som sitter vakt. Vi har også diskutert at i de tilfellene bare en
person stiller til vakt, så kan vakten avholdes men da med et begrenset patruljerings område.
mao. ikke ut på bryggene.
Avtalt med Waal olje vedr tilgang til pumpeutstyr for nullstilling av drivstoffanlegg når dette er
ute av drift. Dette har skjedd for ofte i sommer, men nå er avtalen på plass slik at vi kan bidra til
en mer kontinuerlig drift i 2017. Flere ganger har vi kjørt forbireisende opp til Statoil med kanner
slik at de kan komme seg videre, dette skal bli bedre.

- Kartlegging av elektrisk anlegg i havnen, dette er gammelt og helt uten nedtegnelser. Ny oversikt
-

-

-

-

skal lages, vi har brukt mye tid til å påse at alle har hatt strøm til enhver tid.
Vi er i dialog med havnevesenet vedr. søppelkonteiner i havnen, alternativt en miljøstasjon. Vi
har alle et ansvar for å sortere avfall i forbindelse med aktiviteter i havnen. Havnevesenet stiller
seg positive til saken og tilbyr seg å bygge levegger rundt en slik anordning slik at dette ikke blir
skjemmende.
Miljø står stadig sterkere på agendaen, egnet spyleplass med oppsamler/utskiller er diskutert. Her
kan sikkert havnevesenet informere videre vedr dette på kommende årsmøte.
Styret har jobbet med havnereglementets regel 21. Dette er regelen som regulerer maksimal tillat
båtstørrelse i havnen. Siden 2010 har regelen vært endret en rekke ganger, dette gir liten
forutsigbarhet. Med dette som resultat betyr det at det ligger båter i havnen i dag som faller
utenfor gjeldene regelverk, dette skaper uro og er helt unødvendig. For å skape ro har vi diskutert
med havnevesenet om muligheten for å endre regel 21 slik at det vil være mulig å legge større båt
i dagens eksisterende 4.5m plasser enn gjeldende regelverk tilsier. Undersøkelser er igangsatt av
havnevesenet for å vurdere hva dette evt. vil medføre.
Mange har opplevd at wifi i havnen har vært dårlig. Havnevesenet har anskaffet ny antenne men
vil rette den mer mot gjestehavnen. Styret i båtforeningen har tilbudt seg å hjelpe til med å holde
anlegget i drift. Dette krever tilgang til område hvor utstyr blir montert.
Maling av klubbhus. Styret har sagt seg villige til å arrangere en dugnad for å male klubbhuset
ute på brygga. I tillegg til dette skal vi sette inn et vindu til der ute som gir bedre utsyn over hele
havnen. Vi kommer tilbake med dato og håper flere kan stille på dette. 100% kaffe og vaffel
garanti på dette arrangementet.
Utskifting av søndre flytebrygge i søndre basseng skal startes snarlig og er etter planen klar til
bruk i god tid før sesongen 2017, vi gleder oss.

Jeg vil avslutte med noen ord vi kan ta med oss på veien inn i ny båtsesong:
Pass på at alle aktiviteter i havna gjennomføres på en sikker måte.
Alle brukere, både medlemmer og besøkende skal kunne ferdes trygt i havna. Dette er et felles
ansvar for oss alle.
Alle medlemmene er ansvarlig for at havna er ryddig og sikker.
Er du usikker på noe, ta gjerne kontakt med styret i båtforeningen.
Dersom vi får til dette, så bidrar vi til å skape bedre opplevelser for hverandre.
Til lykke med planleggingen av neste båtsesong, vi sees i havna.

Mvh
Kjetil Aarum
Formann

P.S. Til deg som leste dette på Facebook, ikke glem å besøke oss på aasg.no

