
Hei,
1. Info fra Anleggsansvarlig. 

Vi opplevde en snill vinter uten is problemer.
Øystein har sjekket fortøyninger, landgang og justert landfestene - takk til Øystein for vel utført 
jobb.
 
Dette betyr at brygga er klar for utlegging av båter, men vi ber om at kjøring ned til bryggeområdet 
ikke gjøres før det har tørket mer opp.   
For de som eventuelt kommer sjøveien for utlegging er det ok.
 

2. Bruk av plassen 2020. 

Erfaringsmessig melder noen eiere av fast plass at de ikke skal benytte plassen for sesongen og 
fristiller den.
Styret har allerede forespørsler fra de på venteliste om plass for sesongleie. 
 
Vi ønsker derfor en snarlig tilbakemelding fra de som ikke skal benytte plassen denne sesongen, fint
om dette kan gjøres innen 15. april.
 
Samtidig presiserer vi at ledige plasser skal meddeles styret som i neste omgang tilbyr disse til de 
på venteliste.
Se også pkt. 4 nedenfor!
 

3. Årets årsmøte – Utsatt grunnet Covid-19 (Corona virus). 

Dette er tidligere innkalt til lørdag 25. april kl. 11:00 på brygga.
 
Basert på myndighetenes nye bestemmelser vedrørende restriksjoner rundt Corona, vil møtet bli 
utsatt, nye beskjeder vil bli gitt.
 

4. Båtplassene i bryggeanlegget vårt. 

Styret har registre som viser bruken av plassene siden oppstart av foreningen i 1979, også spesielt 
for årene etter ny brygge fra 2015.
 
Styret har merket seg at det er flere plasser som meldes ledig hvert år for sesongleie, samtidig har 
styret hyppige henvendelser fra de på venteliste om mulighet for båtplass.
 
Underforstått i våre vedtekter er formålet å tilby båtplasser for aktiv BRUK.
 
Styret henstiller derfor til dere som har fast plass som ikke benyttes om å be om innløsing av 
plassen.
 
Innbetalt innskudd i plassen vil bli tilbakebetalt og medlemskapet overføres til venteliste med 
prioritert plass for senere tildeling.
 
Håper dere vil vurdere dette seriøst slik at vi kan utnytte plassene på brygga på en effektiv måte 
og til aktivt bruk.
 

5. Utvidelse av brygga. 

Søknad om utvidelse er sent til kommunen ved årsskifte.
Når det gjelder informasjon om dette henvises til hjemmesiden (www.solbukta.net) hvor dette ble 
lagt ut i des 2019, gå til arkivet så finnes den der.

http://www.solbukta.net/


 
6. Redningsselskapet - fraråder derfor bruk av fritidsbåt i ukene fremover. 

Styret vil sterkt oppfordre at medlemmene følger Redningsselskapets oppfordringer om bruk av båt 
i ukene som kommer.
Vi regner med at alle holder seg oppdatert på til enhver tid gjeldende anbefalinger og pålegg fra 
offentlige myndigheter, samt utviser god dømmekraft i denne vanskelige situasjonen.
 
Klikk på linken, for å være oppdatert på RS sine råd og anbefalinger: 
https://www.redningsselskapet.no/korona/
 
Dersom det kommer pålegg fra offentlige myndigheter om forbud å bruke fritidsbåt, er hvert enkelt 
medlem selv ansvarlig for å etterleve eventuelle restriksjoner.
 

7. Force Majeure: 

Båtforeningen vil påberope seg Force Majeure for konsekvensene rundt Covid-19.
 
Båtforeningen er ikke ansvarlig for eventuelle økonomiske eller andre belastninger restriksjonene 
fra myndighetene vil kunne påføre enkeltmedlemmene.
 
 
Styret ønsker alle en fantastisk båtsesong under rådende situasjon og god helse.
 
Mvh
Styret i Solbukta Båtforening

https://www.redningsselskapet.no/korona/

