Solbukta båtforening - Årsberetning 2019
Sak 4
Styret har bestått av:
Leder:
Økonomiansvarlig:
Anleggsansvarlig:
Styremedlem:

Jarl Guld
Arne R. Sørby
Øystein Kristoffersen
Odd Hannestad

Det er avholdt 3 styremøter, pluss arbeidsmøter, og "minidugnader" av styret for å gjøre
forefallende arbeid, spesiell takk til Øystein og Arne for aktiv innsats.
2019 ble fjerde hele sesong med ny brygge, styrets oppgave har vært å få bryggen til å
fungere best mulig etter medlemmene ønske.
Styret har basert på kommunedelplanen for Nordre Frogn, iverksatt årsmøtets ønske om å
starte prosessen med byggesøknad for en utvidelse av bryggen med 30 meter.

Det har vært kontakt med kommunen både pr. telefon, mail og personlige møter.
Styret har samarbeidet meget godt og vært fokusert å drive båtforeningen slik at
båtsesongen blir best mulig for medlemmene, samt jobbe med å planlegge forlengelse av
bryggen og andre oppgraderings prosjekt som er naturlig.
Båtforeningen hadde ved utgangen av 2019 en bankbeholdning på:
Ved utgangen av 2018 var beholdningen:

kr. 341.933,kr. 293.492,-

Plassering av båter for sesongen ble i henhold til eierskap av faste plasser.
13 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:
68 stk.
Antall innmeldinger i 2019:
0 stk.
Antall utmeldinger i 2019:
1 stk.
Bryggen lå ute vinteren 18/19 uten problemer eller skader.
Styret har jevnlig lagt ut informasjon på hjemmesiden om aktuelle saker.
FaceBook siden fortsatt lite benyttet, der medlemmer kan kommunisere seg imellom om
saker relatert til båt og båtforeningen. Mer informasjon vil bli lagt ut på hjemmesiden.
Styret har fortsatt løpende kontakt med Securmark (sikring og merking av båt og motor).
Styret håper at alle får en fantastisk sommer og båtsesong.
Styret i Solbukta båtforening 27. april 2020.

Jarl Guld
Leder 2018 – 2020
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