Solbukta båtforening - Årsberetning 2021 Pkt.: 4
Styret har bestått av:
Leder:
Økonomi- og plassansvarlig:
Anleggsansvarlig:
Styremedlem:

Jarl Guld
Arne R. Sørby
Øystein Kristoffersen
Hans Christian Feste (Ny 2021)
Odd Hannestad (Trakk seg vinteren 2021)

Styret har samarbeidet meget godt og det er avholdt 3 styremøter, pluss
arbeidsmøter, og "minidugnader" av styret for å gjøre forefallende arbeid, spesiell
takk til Øystein for aktiv innsats med bryggeoppsyn og vedlikehold.
2021 ble 6. hele sesong med ny brygge, styrets oppgave har vært å få bryggen til å
fungere best mulig etter medlemmenes ønske.

Utvidelse av bryggen:
For året 2021 har arbeidet med utvidelsen av bryggen vært veldig dominerende og
ikke minst arbeidskrevende for styret.
Styret utførte en medlemsundersøkelse med hensyn på ønske om endring av plass
størrelse ved utvidelse av bryggen.
Dette resultatet ble sammenholdt med registrerte ønsker fra undersøkelsen i 2015 og
ønsker som er bokført i mellomtiden.
Summert viser det at 22 stk. ønsker større båtplass enn den de har i dag.
Styret har jobbet mye med utvidelse av bryggen, basert på ønske fra medlemmene.
Søknaden ble politisk godkjent, og vi fikk grønt lys fra kommunen.
Dessverre kom det en klage, som gjør at prosessen må starte på nytt og det vil
påløpe ekstra kostnader for båtforeningen i saken.
Båtforeningen har meget god økonomistyring, noe som kommer frem i vedlagt
regnskap til årsmøte.
Tross økte kostnader med utvidelsen av bryggen, vil det ikke skape økonomiske
utfordringer for båtforeningen, da vi har kapital til å gjennomføre utvidelsen uten økte
avgifter for medlemmene.

Vedtekter:
Ved årsmøtet 2021 ble det henstilt til styret å nedsette en gruppe som skal gå
igjennom vedtektene. Dette arbeidet er påbegynt og vil bli fremlagt tidligst på
årsmøtet 2023 når gruppen har kommet frem til et resultat.
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Økonomi:
Båtforeningen hadde ved utgangen av 2021 en bankbeholdning på: kr. 431.618,22
Ved utgangen av 2020 var beholdningen:
kr. 388.674,51

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:
Antall innmeldinger i 2021:
Antall utmeldinger i 2021:

77 stk.
7 stk.
1 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.
(https://www.facebook.com/groups/282406992216942)

Styret håper at alle får en fantastisk sommer og båtsesong.

Styret i Solbukta båtforening 1. april 2022.

------------------------------Jarl Guld
Leder 2020 – 2022
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