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Styret har bestått av: 
Leder:     Jarl Guld 
Økonomiansvarlig:   Arne R. Sørby 
Anleggsansvarlig:   Øystein Kristoffersen 
Styremedlem:   Hans Christian Fæste 
 
Det er avholdt 2 styremøter, pluss arbeidsmøter og ”minidugnader” for å gjøre 
forefallende arbeid.  
 
I 2015 har styrets eneste oppgave å få avsluttet prosessen med oppgradering av 
bryggen. Årsmøtet i 2015 ga styret tillitt til å selge gammel brygge før 
dispensasjonene og byggetillatelsen var blitt gitt. Styret takker for den tilliten. 
Styret delte inn arbeidsoppgaver i prosessen med ny brygge, der styreleder fikk 
ansvar til å etablere kontakt med alle politiske partier, kommunen og rådmannen. 
Økonomiansvarlig har fulgt opp tilbud fra leverandører og holdt en økonomisk 
kontroll, samt salg av gammel brygge. 
Anleggsansvarlig og styremedlem har vært støttespillere til de overnevnte i 
utarbeidelse av søknader og utarbeidelse av rutiner på drift av nytt bryggeanlegg. 
Styret har samarbeidet meget godt og vært fokusert på målet, ny brygge. 
 
Gammel brygge demontert og solgt i mai 2015.  
Tillatelse for ny brygge 3. juli 2015 
 
Styreleder fikk klar beskjed fra saksbehandler om at den nye bryggen ikke må 
benyttes før båtforeningen har mottatt ferdigattest. Dersom bryggen blir tatt i bruk, vil 
båtforeningen miste dispensasjonene og tillatelsen omgående.  
 
Styret hadde dugnad 7. august 2015, for å rydde vekk trær og kvister for å få levert 
ny brygge. 
Ny brygge montering startet mandag 24. august, klokken 17:26  
 
Mottok ferdigattest og brukstillatelse fredag 11. september, bryggen kan således tas 
i bruk for de som vil prøve båtliv senhøstes.  
Dette ble varslet på mail til alle medlemmer og lagt ut på hjemmesiden. 
 
 
Styret har gitt innspill til kommunedelplanen til Nordre Frogn om ytterligere utvidelse 
av bryggen, der Rådmannen stilte seg positiv til styrets innspill. 
 
Båtforeningen hadde ved utgangen av 2014 en egenkapital på kr. 279.604,71. 
Ved utgangen av 2015 var egenkapitalen kr. 77.366,55. Dette betyr at foreningen har 
benyttet egenkapital til å delfinansiere den nye brygga.   
 
Plassering av båter sommeren 2015 var uproblematisk, da vi ikke hadde noen 
brygge ;-). 
 
Det er gjennomført full gjennomgang av alle medlemmer og deres innbetalinger, slik 
at styret har en god økonomikontroll.  
Antall medlemmer ved årets slutt var 66 stk. 
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Basert på medlemmenes tilbakemeldinger om båtstørrelse, har styret kontraktfestet 
nye innskudd, som er i samsvar med prosjektet for oppgradering av bryggen. 
 
Bryggen lå ute vinteren 2015 - 2016 uten problemer eller skader. 
 
Styret har jevnlig lagt ut informasjon på hjemmesiden om fremdriften på 
oppgraderingsprosjektet. 
 
Styret gratulerer alle med en ny brygge og håper at alle får en fantastisk sommer og 
båtsesong. 
 
 
 
Styret i Solbukta båtforening 30. april 2016. 
 
 
Jarl Guld (Leder 2014 – 2016) 


