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Styret har bestått av: 
Leder:     Jarl Guld 
Økonomi- og plassansvarlig: Arne R. Sørby 
Anleggsansvarlig:   Øystein Kristoffersen 
Styremedlem:   Odd Hannestad 
 
 
Styret har samarbeidet meget godt og det er avholdt 2 styremøter, pluss 
arbeidsmøter, og "minidugnader" av styret for å gjøre forefallende arbeid, spesiell 
takk til Øystein og Arne for aktiv innsats. 
  
 
2020 ble femte hele sesong med ny brygge, styrets oppgave har vært å få bryggen til 
å fungere best mulig etter medlemmenes ønske. 
I forbindelse med bl.a. krav fra forsikringsselskapet, er det utført 5-års kontroll på 
anlegget. Dykkere har inspisert alle fester, kjettinger og moringer og levert rapport. 
Kort oppsummert var alt ok, kun noen oppstramminger påkrevet.  
 
 
Siste vinter med påfølgende isgang påførte bryggeanlegget noen mindre skader, noe 
på feste til landgangen og et av moringsfestene til det innerste brygge elementet. 
Dette utbedres før årets sesong. 
 
 
For året 2020 har arbeidet med utvidelsen av brygga vært veldig dominerende og 
ikke minst arbeidskrevende for styret. Se eget vedlegg om hele søknadsprosessen.  
Styret vil takke Hans Christian Fæste for uunnværlig konsulentbistand til 
søknadsarbeidet, uten kostnad for Båtforeningen. 
 
 
Ved årsmøtet 2020 ble det henstilt til styret å undersøke de tinglyste rettigheter og 
eventuelt søke juridisk bistand til å vurdere dette.  
Styret har jobbet noe med dette og temaet har vært drøftet muntlig med Frogn 
kommune og de vil komme med en skriftlig redegjørelse. 
 
Men vi registrerer at det var få tilbakemeldinger fra medlemmene på hvem som har 
tinglyste rettigheter, tross at dette ble anført i referatet og det ble sendt ut en separat 
mail med svarfrist. 
Styret er også betenkt til å bruke advokat grunnet kostnaden for og nytten. 
 
Dersom redegjørelsen fra Frogn kommune kommer oss i hende før vi sender ut 
papirer til årsmøtet, vil den bli et vedlegg.  
Kommer den senere, vil den bli sendt i egen mail til alle medlemmer. 
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Båtforeningen hadde ved utgangen av 2020 en bankbeholdning på: kr. 388.675,- 
Ved utgangen av 2019 var beholdningen:       kr. 341.933,- 
 
 
Plassering av båter for sesongen ble i henhold til eierskap av faste plasser. 
12 plasser ble fristilt for sesongen hvor styret koordinerte utleie til de på «venteliste». 
 
Det er uført gjennomgang av alle medlemmer og deres innbetalinger, slik at styret 
har god økonomikontroll.  
 
Antall medlemmer ved årets slutt var:     69 stk.  
Antall innmeldinger i 2020:         5 stk. 
Antall utmeldinger i 2020:         4 stk. 
  
 
Styret har jevnlig lagt ut informasjon på hjemmesiden om aktuelle saker. 
 
FaceBook siden er fortsatt lite benyttet, der medlemmer kan kommunisere seg 
imellom om saker relatert til båt og båtforeningen.  
 
 
Styret håper at alle får en fantastisk sommer og båtsesong. 
 
 
Styret i Solbukta båtforening 2. april 2021.  
 
 
Jarl Guld  
Leder 2020 – 2022 
 


