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Styrets årsberetning for perioden 26. januar 2016- 28.februar 2017
Styret har i perioden bestått av:
Leder Richard Raaen, nestformann/leder havnekomiteen Erik Buchmann, sekretær Morten Stamnes,
kasserer Oddvar Hasfjord/Eskil Derås, styremedlem Richard Rogne, varamedlemmer Bertil Dahl, Odd
Magnar Fjellet.
Det er i perioden avholdt 9 styremøter og 3 arbeidsmøter med oppmenn.
Bangsund Båtforening er kollektivt innmeldt i KNBF. Dette har for 2016 ført til tilskudd i form av
momsrefusjon.
Foreningen har 103 medlemmer. I perioden har vi fått 11 nye medlemmer som vi hilser velkommen.
12 medlemmer har sagt opp sine plasser og vi takker for samarbeidet. Innskudd er fortløpende
utbetalt.
Foreninga har 125 båtplasser. Av disse er 111 i bruk. 14 plasser er ledige.
Det er avholdt vår og høstdugnad. Høstdugnaden ble tradisjonen tro avsluttet med god servering.
Pir 1. er renovert med utskifting av alt treverk samt innfesting for utliggere. Opplegg for vann er nytt.
Det samme er hovedstrømstilførselen samt alle stikkontakter. Dette var et stort og arbeidskrevende
prosjekt som varte i 4 uker.
Den nye redskapsbua er på plass. All installasjon og innvendig arbeid samt innredning er ferdig.
Området rundt er fylt opp. Gjenstående arbeid er satt bort til elever på snekkerlinja ved Olav Duun
v.g.skole og er beregnet ferdig til midtsommer 2017. Huset vil da i tillegg til materiallager romme
kaldlager for snøfreser og plenklipper.
Begge prosjektene har blitt ledet og gjennomført av dyktige oppmenn og medlemmer som vi skylder
fortjent takk.
Styret har oppgradert kjøkkenet i Naustet og oppnevnt ansvarlig naustfrue. Det er utarbeidet
leiekontrakt på Naustet for våre medlemmer. Styret håper at dette er et tilbud som våre medlemmer
vil benytte seg av.
Styret har bestemt at medlemmene fritt kan benytte el-uttak i havna til daglig behov. Bruk utover
dette skal forgå etter avtale med piransvarlig.
Det er lagt ned et stort og viktig arbeid i det kontinuerlige vedlikeholdet av anlegget. Vi har et pent
og innbydende anlegg takket være medlemmenes innsats.
Det er i perioden lagt ned en dugnadsinnsats tilsvarende 6,8 timer pr. medlem. Styret innstiller på at
det enkelte medlem skal svare for 6. timer i perioden.
Kasserer Oddvar Hasfjord gikk i juni ut av styret. Eskil Derås ble konstituert som ny kasserer. Vi takker
Oddvar for det engasjement og det mangfoldige arbeidet han har lagt ned for foreninga.
Styret har i samarbeid med revisor anskaffet nytt web-basert regnskapssystem fra Visma. Dette vil
kvalitetssikre våre regnskapsdata og forenkle arbeidet for kasserer.
Styret har også etablert ny hjemmeside i samarbeid med Affy design. Dette vil gjøre det enkelt for
styret å drifte hjemmesiden.
Den nye lagringsplassen for båthengere har for første gang vært i bruk denne sommeren. Plassen
eies av firma Albert Collett. Båtforeninga står for administrasjonen av tilbudet. Bare 60% av de som
benyttet seg av tilbudet hadde betalt avgift. Ordninga vil også gjelde for sommeren 2017. Det er en
forventning at de som velger å bruke tilbudet forholder seg til betingelsene som er kunngjort.
I forbindelse med renovering av PIR 1 i 2016 ble Handicapbrygga fjernet. Etter nødvendige
avklaringer med Bangsund Vel bestemte styret og ikke legge ut brygga for sesongen 2016. De signaler

som har kommet til styret i ettertid er entydige på at medlemmer ønsker at brygga skal legges ut. Det
vil bli gjort ved åpning av havna i 2017.
Foreninga har startet opparbeidelsen av ny lagerplass på området mot klippen der «Tørka «var
plassert». I samarbeid med firma Albert Collett vil området planeres og gjøres klart i 2017.
Det årlige nyttårsarrangementet i forbindelse med Klinga Historielags fakkeltog ble i år avlyst grunnet
dårlig vær.
Vi takker alle oppmenn og medlemmer for innsatsen.

Styrets planer for 2017.
Få solgt ledige båtplasser.
Selge annonseplasser på hjemmeside og på Nøste.
Ferdigstille redskapshus. Dette arbeidet er satt ut til snekkerelever ved Olav Duun v.g skole.
Skifte ruter på Paviljong.
Male Nøste og få ferdigstilt dør og vindusforinger/kledning. (Olav Duun????)
Bygge stige på «Bremerkaia».
Planere ny lagerplass «Tørka»
Fjerne gamle fortøyninger.
Barnesikre nedgang på pir 4.
Sette opp kjøkkenvifte.
Male Nøste innvendig.
Tilpasse vannuttak ved rampe for høytrykkspyler.
Finne bedre løsning for vannpostene på pirene.(Slangetromler?)
Bygge rampe/oppkjøring til platting til pir. 2.

Styret ønsker også å få etablert:
Medlemsaktiviteter:
Vi har nå oppgradert Nøste til å ta imot medlemmene på en bedre måte. Vi har fått en ansvarlig for
daglig drift. Mona Amdal. Vi har en flott havn og styret ønsker å få mer aktivitet i foreningen utover
dugnader.
•

•

Dette kan være medlemsarrangement i havna. Det kan også være samarbeidsarrangement
med andre lag og foreninger. Vi samarbeider i dag med Historielaget om nyårsmarsjen.
Foreningen har tidligere arrangert aktivitetsdag sammen med andre lokale lag.
Dette kan også være kurs knyttet til båt og friluftsliv i et samarbeid med andre foreninger.
Styret ønsker en gruppe som ønsker å arbeide med dette.

Dugnadsansvarlig.
Bangsund Båtforening har lang tradisjon på dugnadsarbeid.
Vi har faste høst- og vårdugnader. Vi har også mye dugnadsaktivitet knyttet til enkeltprosjekter.
Renovering av PIR1 samt arbeidet med redskapshuset er de siste. Det er tidkrevende å forberede
gjennomføre og holde oversikt på deltakelse.
Styret vil utrede en egen funksjon som dugnadskoordinator som kan bistå med å gjennomføre
dugnader og utnytte medlemmenes kompetanse. Det ville også være fint å få en oversikt på hva det
enkelte medlem ønsker å arbeide med.
Vårt nye redskapshus vil kreve at noen får styring/ansvar for at utstyr skal holdes i orden. Dette
ansvaret ser styret det som naturlig skal til oppmann for landanlegg. Den enkelte piransvarlig vil få
egen nøkkel til huset.

