STYRETS ÅRSMELDING FOR 2017

Status medlemmer og plasser
Røyken Båtforening Lagahølet har pr. 31.12.2017 357 medlemmer hvorav 204 plasseiere.
Det er i løpet av året omsatt 8 plasser. Det er i tillegg byttet 8 plasser internt.
Ved utgangen av året sto 108 medlemmer på venteliste for å kjøpe plass. Av disse var 82 fra Røyken (1.
prioritet). 29 båtplasseiere ønsket å bytte til større plass.
Det har vært leid ut 50 plasser gjennom foreningen, noe som er en reduksjon på 7 plasser sammenlignet
med 2016. Ved utgangen av året var det 26 medlemmer som ikke leide plass i 2017 på venteliste for å
leie plass i 2018.

Tillitsvalgte
Styret har vært sammensatt slik:
Styreleder:
Øivind Svalesen
Sekretær:
Knut Løken
Kasserer:
Arnt Haaland
Havnesjef:
Bernt Olsen
Vaktsjef:
Beathe Markveien Gossmann
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 åtte styremøter og behandlet saker av forskjellig karakter og størrelse. En del av dem er
løpende saker vedrørende foreningens økonomi, likviditet og finansiering, omsetning av plasser,
vaktholdet i havnen, teknisk drift av havnen, dugnader, samt status for eiendommer, materiell og utstyr.
Arnt Haaland ønsket å fratre sin stilling som kasserer i august og Suzanne Amundsen så seg villig til og
gå inn som fungerende kasserer fram til årsmøte 2018.

Oppsummering av året 2017
Aktiviteter / Regnskap / Økonomi
I forbindelse med utskiftning av brygge 7 tok foreningen opp en kassekreditt. Pr. 31.1217 har foreningen
en negativ bankbeholdning på litt over kr. 130.000. Basert på økningene i avgiftene som ble vedtatt på
ekstraordinært årsmøte i 2016 vil kassekredittgjelden være nedbetalt i 2018, mens vi først vil ha etablert
en tilstrekkelig likviditetsreserve i løpet av 2019 eller 2020.
Sesongen har forløpt uten vesentlige problemer. Utsett og opptak ble avviklet som planlagt og med faste
mannskap har det fungert utmerket. Ordningen er evaluert og vil bli videreført. Det faste mannskapet får
fritak for vaktordningen som kompensasjon for deltagelse. Styret har sikkerhet (HMS) som fokus ved
utførelse av dette arbeidet.
Renseanlegget for spylevann fra båter ved opptak har nå vært i drift i ett år og har fungert utmerket.
Avfallsplan for båthavna er oppdatert og godkjent av fylkesmannen i Buskerud for de kommende 3 år.
På bryggene ble mange flytere og opphengs jern byttet og flere må byttes til neste år. Utriggere på brygge
7 ble montert til sesongstart og strøm og vann ble ferdigstilt like etter. Kjettinger og moringer har vært
sjekket av dykkerklubben og det har blitt skiftet og skjøtet kjettinger på bryggene.
Dykkerklubben har skrapt og renset alle bobleslanger som går ned i sjøen.
Mastekran, truck og alle løftestropper er blitt godkjent. På trucken ble det byttet to lagre til styring, to nye
dekk og styresylinder måtte repareres pga. oljelekkasje.
Det er lagd tralle til master og beskyttelse er montert på mastestativet.
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Det er montert ny server for kameraene i havna med mye enklere pålogging for medlemmene. I tillegg
måtte kameraene på servicekai, øvre og nedre plass byttes. De er tegnet serviceavtale på kameraanlegget.
I høst ble det hugget og ryddet på venstre side av veien ned til havna og langs øvre opplagsplass /
Skogsborgveien.
2. juni ble det i tradisjonen tro arrangert vellykket sommerfest i havnen.

Vaktordning
Båthavna har vært bevoktet med to personer fra kl. 2100 til kl.0500 i tidsrommet 24/4 t.o.m. 12/10.
I vintersesongen har styret, revisorer og valgkomité sørget for oppsyn i havna med to uker hver.
Det er notert 7 uteblivelser fra vakt i 2017, og det har da blitt leid inn erstatningsvakt. To av disse
uteblivelsene er det gitt tillatelse til den frammøte vakten til og reise hjem, da det ikke var mulig å få tak i
erstatningsvakt. Det er dessverre registrert tyveri av en påhengsmotor på ettervinteren fra øvre plass

Dugnader 2017
Det er i løpet av sesongen avholdt 5 dugnader og innkalt i alt 48 medlemmer. Av disse har 47 medlemmer
møtt opp og 1 medlem har uteblitt.
Takk til alle frammøtte for god innsats.
Det er utført dugnad med utsetting/opptak av båter, vask av klubbhus, sommeropprydding og forefallende
arbeid samt ferdigstilling av utliggere på ny brygge 7. Reetablering av elanlegg og vannanlegg er også
gjort på brygge 7. Spesiell aktivitet for 2017 høstsesongen kan nevnes ekstra kvisting og fliskutting med
innleid motorisert kutter.
Det er foretatt opprydding på jolleplassen. Manglende/mangelfull merking av jollene skaper problem. Det
samme gjelder for kajakker. Husk god lettlest merking.
Merk at det kun skal lagres slepejoller som er i bruk på plassen. Større båter og båter som ikke benyttes
skal fjernes.
Et medlem foretar fortløpende dugnadsinnsats med vedlikehold av våre websider.
Et medlem foretar dykkerinspeksjon av bryggeanlegget.
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.
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:
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.
Husk, 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 opplagsmateriell fjernes umiddelbart etter utsetting.
Krybber, traller, båthengere, presenningsstativ, lecablokker, isopor etc. (det vil si alt) vil ved
våroppryddingen bli kjørt til Follestad fyllplass.

Side 4

Planer for 2018
•
•
•
•
•
•

Det skal byttes 1 kamera på klubbhuset.
Rydding av skog på høyre side av veien ned til havna.
Utskifting av moringskjettinger på brygge 5.
Bytte av flere flytere på utriggere.
Kontroll av det elektriske anlegget i havna. (Internkontroll)
Utfylling/ forsterking av kantene på nedre opplagsplass.

Årsmøtereferat 2017
Årsmøtereferatet fra 2017 er tilgjengelig på våre hjemmesider.

Lagahølet, 08. januar 2018
Øivind Svalesen

Jan Olav Nilsson

sign.

Knut Løken

sign.

Arnt Haaland

Erik Kverum

sign

Beathe Markveien Gossmann

sign.

Ari Daniel Hauksson

sign

sign

Sigbjørn Hellerud

Bernt Olsen

Tilgang til kameraene i havna
Send mail til formann@lagaholet.no for oppsett og passord for smart telefon og nettbret

Facebook:
Røyken båtforening Lagahølet har egen facebook side. Søk opp og meld deg på.
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