
1) Utvidelse av flytebryggen iht innspill til Kommunedelplanen Nordre Frogn. 
 
Årsmøtet den 27.04.2013 fattet et vedtak om at styret skulle arbeide for en 
utskiftning av den gamle flytebryggen. Bryggen hadde i flere år 48 båtplasser. 
Etter pålegg fra Frogn kommune i 2008/09 ble dette antallet redusert til 44 
plasser ved at det ytterste elementet ble fjernet.  
 
Den nye bryggen har 48 båtplasser. 7 medlemmer er registrert på venteliste og 
det er i tillegg 14 betalende medlemmer, totalt 21 medlemmer uten plass på 
dagens brygge.  
 
Styret tolker vedtaket i årsmøtet slik at det er den opprinnelige bryggen som skal 
skiftes ut. Ved å forlenge den nye bryggen med 30 m vil den få ca. 64 plasser. 
Styret har derfor som et mål at forlengelsen kan være på plass sommeren 2017.  
En utvidelse vil også gjøre det mulig å søke om litt mer bredde på sin båtplass. 

Vi kan også tilby de med flytebøyene plass inne på brygga. 
 
Styret oppfatter som nevnt ovenfor at vi mener at vi har et mandat til å arbeide 
for en forlengelse av bryggen med 30 m. Dersom flere enn 15 medlemmer krever 
en behandling av saken på et ekstraordinært årsmøte, ber vi om skriftlig 
tilbakemelding om dette innen 1. september 2016. Det vil deretter bli innkalt til 
ekstraordinært årsmøte i henhold til båtforeningens vedtekter § 7. 
 
2) Reparasjon av utkjøringsområdet for båter ved bryggeanlegget. 
 
Dette er en gammel sak som stadig etterspørres med et ønske om en 
oppgradering av utkjøringsområdet. 
 
Det ble fattet et vedtak på årsmøtet i 2003 for oppgradering og en komite ble 
nedsatt for utarbeidelse av en plan for tiltaket. Det ble avholdt befaring med en 
entreprenør og tilbud på jobben ble innhentet. Dette ble oversendt styret i okt. 
2003, men ble angivelig pga foreningens økonomi ikke tilrådet og iverksatt. 
 
Nåværende styre mener nå at dette tiltaket må gjennomføres og at det innhentes 
nye tilbud på reparasjonen, slik at vi kan få en funksjonell utkjøring av båtene. 
Båtforeningen har i dag en økonomi som tilsier at dette tiltaket er økonomisk forsvarlig. 
Styret ber derfor som for ovennevnte sak om en skriftlig tilbakemelding om 
dette innen 1. september 2016, hvis man også ønsker at denne saken må 
behandles i et ekstraordinært årsmøte.   
 
Solbukta 21. august 2016  Styret i Solbukta Båtforening 
  
 
 


