STYRETS ÅRSMELDING FOR 2020

Status medlemmer og plasser
Røyken Båtforening Lagahølet har pr. 31.12.2020 371 medlemmer hvorav 202 plasseiere.
Det er i løpet av året omsatt 6 plasser. Det er i tillegg byttet 5 plasser internt. Ved utgangen av året sto
105 medlemmer på venteliste for å kjøpe plass. Av disse var 85 fra Røyken (1. prioritet). 37 båtplasseiere
ønsket å bytte til større plass.
Det har vært leid ut 58 plasser gjennom foreningen, noe som er en økning med 1 plass sammenlignet
med 2019. Ved utgangen av året var det 32 medlemmer som ikke leide plass i 2020 på venteliste for å
leie plass i 2021.

Tillitsvalgte
Styret har vært sammensatt slik:
Styreleder:
Øivind Svalesen
Sekretær:
Knut Løken
Kasserer:
Suzanne Amundsen
Havnesjef:
Bernt Olsen
Vaktsjef:
Beathe Markveien
Dugnadssjef:
Jan Olav Nilsson
Styremedlem:
Erik Kverum
Styremedlem:
Sigbjørn Hellerud
Styremedlem:
Ari Daniel Hauksson

Revisorer:

Arne Johan Karlsen
Tom Sletner

Valgkomité:

Christian Bugge
Eivind Christoffersen
Nils Peter Petersen

Styret har hatt ni styremøter og behandlet saker av forskjellig karakter og størrelse.

Oppsummering av året 2020
Aktiviteter
Sesongen har forløpt uten vesentlige problemer. Utsett og opptak har fungert bra med faste
dugnadsmannskaper. Faste mannskaper øker sikkerheten ved utsett og opptak da de er drillet i
prosedyrene.
Det henstilles til alle at ferdsel på opplagsplasser, veier og service kai unngås under
opptak/utsetting av båter pga. sikkerhet.
Vi har utført årlige godkjenning på mastekran, trucken og alle løftestropper. Dykkere har dessuten skrapt
rent bobleslanger.
På dugnad er det hugd trær og ryddet på opplagsplassene og langs veien.
22 utrigger ble byttet på dugnad i mars og i mai ble veien fra Skogsborgveien og ned til nedre plass
asfaltert. Det ble utført utfylling på nedre plass. Vi fikk da 4 ekstra opplagsplasser og flere p plasser for
biler på sommeren.
På forsommeren var vi nødt til å stenge hele havna for fiske etter mye fyll og bråk fra fiskere på brygge 7.
Forbudet blir overholdt.
Det er oppdaget setningsskader på service kai. Vi overvåker dette med målinger for å se hva som skjer.
Her kan det komme på store kostnader vis det viser seg at setningsskadene øker.
I juni ble det brudd i strømkabel fra truckteltet og bort til spyleplassen. Kabelen ligger i bakken. Det lå en
reservekabel også der som vi kunne bruke, slik at vi ikke behøvde å grave opp plassen. I denne
forbindelse måtte strøm og lys utover i havna kobles om og alle skap ved bryggene måtte byttes.
Slutten av juni ble det fortøyd en lekter på nordsiden av brygge 7 og det ble fortøyd en stor skøyte inntil
den. Skøyta sank i slutten av september. Asker kommune hevet den i begynnelsen av desember og
fraktet den til Kambo Marina AS for videre håndtering. Lekteren er under behandling hos Asker kommune
som ulovlig byggesak og fare for forurensing etter at den sank 20.01.21.
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16. februar ble det avholdt bacalao-fest i havna. Som året før, svært vellykket. 5. juni skulle det i
tradisjonene tro vært avholdt sommerfest i havna, men den måtte avlyses pga. covid-19.

Regnskap / Økonomi
Foreningen har fortsatt en god økonomi. Pr. 31.12.2020 vi ca. kr. 1 mill i innskudd på
bankkontoen. Dette gir hos handlefrihet til å kunne få levert utriggere på gunstige tidspunkter av året, og
vi har også mulighet til å håndtere oppdukkende vedlikehold som forekommer på et så gammelt anlegg
som vårt.
Årets regnskap er bl.a belastet med kr. 250.000 i elektrikkereparasjoner som vi ikke hadde planlagt ved
årets begynnelse. Årets overskudd ble ca. kr. 55.000, mens vi hadde budsjettert med et underskudd på
kr. 74.000. Forbedringen skyldes at vi fikk ca. kr. 50.000 mer i inntekter enn budsjettert. På
kostnadssiden er noen av de største postene at vi ikke foretok de planlagte utskiftningene av kameraer,
kostnaden på asfaltering og utbedring av veien ble 60.000 billigere enn budsjettert, vi brukte ca. 60.000
mindre på utskiftning av utriggere enn planlagt og strømmen har vært billigere.
For 2021 har vi stort sett valgt å holde prisene uendret. Vi har budsjettert med et overskudd på ca. kr.
50.000. Budsjettet inkluderer anskaffelser av nye utriggere for ca. kr. 340.000, felling av trær bak
klubbhuset, sluttføring av elektrikkerreparasjoner og utskiftning av bommen ved innkjørselen til
båthavnen.
Det brukes altfor mye tid til å følge opp manglende betaling. Styret anmoder medlemmene om å betale
ved forfall og merke innbetalingene med navn eller fakturanummer.
Ved spyling av båter under opptak blir det store mengder avfall på bakken og i renseanlegget. Dette er
spesialavfall som det koster mye å få levert til destruksjon. Det må derfor legges på et ”miljøgebyr” ved
opptak på kr. 100,- pr. båt. For å ha en pris på løft av båt legges det kr. 50,- på ved opptak og utsett, slik
at ny pris blir kr. 350,- for opptak og utsett.

Forsikring: Ref. vedtekter § 11
Vaktordning 2020
Båthavna har vært bevoktet med to vakter fra kl 21:00-05:00 i tidsrommet 24/4-t.o.m 02/10-20.
I vintersesongen har styret, valgkomite, og revisorer sørget for tilsyn av havna med to uker hver.
Det er registrert totalt 8 uteblivelser. Beklageligvis var båthavna ubevoktet 2 ganger i løp av
sesongen, da ingen av vaktene møtte på opp på vakt.
Det er ikke registrert noe tyveri i havna i 2020.
DUGNADSRAPPORT
Det er i løpet av sesongen avholdt 3 dugnader og innkalt i alt 21 medlemmer. Av disse har 20 medlemmer
møtt opp. Den som ikke stilte på sommeropprydding stilte på høstopprydding så totalt har ingen uteblitt.
Takk til alle frammøtte for god innsats.
Med fast mannskap er det utført dugnad med utsetting/opptak av båter.
Med innkalt mannskap er det utført utskifting av utriggere, sommeropprydding og forefallende arbeid. Det
er gjort en dugnadsinsats med trefelling/kvisting langs veien, langs stien til bryggene og rundt
båtoppstillingsplassene. Det er foretatt grøftegraving for nedlegging av strømkabel bak truckteltet.
Et medlem foretar fortløpende dugnadsinnsats med vedlikehold av våre websider.
Et medlem foretar dykkerinspeksjon av bryggeanlegget.
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Også i fjor ble det foretatt snømåking av bryggene. Dette har vært en suksess og vi har lite skader på
bryggeanleggene etter vinteren. Ordningen videreføres derfor denne sesongen, men med noe endring.
Styret sørger nå for brøyting/måking av gangvei og brygger.
Medlemmer må på dugnad sørge for snørydding av utriggere. I denne forbindelse minner vi på at det alltid
må være 2 tilstede og flyteplagg må benyttes.
1 medlem på hver brygge har fått ansvar for at snø fjernes fra bryggene.
Ytterligere 5 medlemmer fra hver brygge har fått ansvar for snørydding på sin brygge når bryggeansvarlig
innkaller til det.
Neste sesong vil nye 6 fra hver brygge innkalles.
Husk for øvrig:
Kan du ikke stille på dugnad så skaff stedfortreder eller bytt med en annen. Det er båtplasseier/leietaker
som har ansvar for at det stiller arbeidsføre personer på dugnad. Uteblivelse uten varsel skaper
problemer med gjennomføringen av dugnaden. I tillegg medfører det straffegebyr for den som ikke møter
opp.
Kan du av noen årsak ikke stille eller skaffe stedfortreder så gi dugnadssjefen beskjed i god tid.
Som før gjelder fortsatt:
Hensatte båthengere skaper problem ved våroppryddingen og tar unødig parkeringsplass, så disse må
fjernes fra havnen straks etter båtutsetting. Husk for øvrig på god merking av hengere og utstyr.
Likeledes må alt av opplagsmatriell fjernes umiddelbart etter utsetting.
Krybber, traller, båthengere, presenningsstativ, lecablokker, isopor etc. (det vil si alt) vil ved
våroppryddingen bli kjørt til Follestad gjenvinningstasjon.

Planer for 2021
•
•

Bytte av utriggere.
Hogging av 3 trær bak kompressor hus og 2 ved brygge 5.

Årsmøte
Årsmøtereferatet fra 2020 ble avholdt elektronisk og årsmøtereferatet for 2020 er tilgjengelig på våre
hjemmesider.
På grunn av Covid 19 må årsmøtet i 2021 dessverre også avholdes elektronisk. Dersom det blir
muligheter for det vil styret i løpet av sesongen invitere til et informasjonsmøte.

-

Lagahølet, 15. februar 2021
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