STYRETS ÅRSMELDING FOR 2018

Status medlemmer og plasser
Røyken Båtforening Lagahølet har pr. 31.12.2018 353 medlemmer hvorav 204 plasseiere.
Det er i løpet av året omsatt 3 plasser. Det er i tillegg byttet 5 plasser internt.
Ved utgangen av året sto 102 medlemmer på venteliste for å kjøpe plass. Av disse var 79 fra Røyken (1.
prioritet). 33 båtplasseiere ønsket å bytte til større plass.
Det har vært leid ut 51 plasser gjennom foreningen, noe som er en økning med 1 plass sammenlignet
med 2017. Ved utgangen av året var det 29 medlemmer som ikke leide plass i 2018 på venteliste for å
leie plass i 2019.

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 åtte styremøter og behandlet saker av forskjellig karakter og størrelse.

Oppsummering av året 2018
Aktiviteter
Sesongen har forløpt uten vesentlige problemer. Vårens ordinære utsett ble utsatt i 14 dager på grunn av
snø og is. Utsett og opptak har fungert bra med faste dugnadsmannskaper. Faste mannskaper øker
sikkerheten ved utsett og opptak da de er drillet i prosedyrene.
Vi har utført årlige godkjenning på mastekran, trucken og alle løftestropper. Det er skiftet noen flytere på
utriggere. Dykkere har dessuten sjekket moringer og kjettinger samt skrapt rent bobleslanger.
Alle kjettinger og moringer er skiftet på brygge 5. Det er montert 2 nye moringer og kjettinger på brygge 3.
Duken på truckteltet revnet forrige vinter og er i løpet av høsten skiftet ut.
På dugnad er det hugd trær og ryddet på nedre plass og langs veien.
Renseanlegget fungerer fortsatt utmerket, anlegget er tømt og det er skiftet torv. Det ble utført full sjekk
på det elektriske anlegget av elektroinstallatør i sommer. Kun noen mindre feil ble avdekket og de er rettet
opp. El tilsynet hadde kontroll i høst der det elektriske anlegget og vår internkontroll HMS ble kontrollert.
Begge deler ble godkjent uten anmerkninger.
Kameraer ved brygge 5 og på klubbhuset havarerte og ble byttet ut. PC for adgangskontroll gikk også i
stykker i høst og er byttet ut. Vi har i januar 2019 fått fibertilkobling i havnen. Arbeidet med få
fibertilkobling inn til havna startet med diverse omkoblinger på nettverket i havna noe som dessverre
medførte at nett inn til havna ble frakoblet for en periode.
27. januar ble det avholdt bacalao-fest i havn. Som året før, svært vellykket. 8. juni ble det tradisjonene
tro avholdt sommerfest i havna.
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Regnskap / Økonomi
Foreningen har ved utgangen av 2018 igjen positiv likvidbeholdning.
Likviditetsreserven er imidlertid fortsatt ikke tilstrekkelig til å kunne møte uforutsette utgifter. Styret foreslår
derfor å opprettholde driftstilskuddet på samme nivå i 2019 som de to foregående år. Styret har valgt fra
januar 2018 å justere ned kassekreditt rammen til kr.200.000.

Vaktordning 2018
Båthavna har vært bevoktet med to vakter fra kl 21.00-05.00 i tidsrommet 27/4-t.o.m 15/10-18.
I vintersesongen har styret, valgkomite og revisorer sørget for tilsyn av havna med to uker hver .
Det er registrert totalt 9 uteblivelser.
Beklageligvis var båthavna ubevoktet 2 ganger i løp av sesongen, da ingen av vaktene møtte på opp på
vakt. 3 juledag var det dessverre tyveri av tre båtmotorer på øvre plass. Politiet ble varslet og tyveriet ble
politianmeldt.

Dugnadsrapport 2018
Det er i løpet av sesongen avholdt 3 dugnader og innkalt i alt 27 medlemmer. Av disse har alle 27
medlemmer møtt opp. Takk til alle frammøtte for god innsats.
Det er utført dugnad med utsetting/opptak av båter, vask av klubbhus, sommeropprydding og forefallende
arbeid. Det er gjort en stor dugnadsinnsats med tre felling langs veien og rundt båtoppstillingsplassene.
Trevirke som ikke ble kjørt bort av de som ønsket dette ble kuttet opp til flis med 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.
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
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Planer for 2019







Moringer og kjettinger på brygge 6.
Rydding av skog.
Utskifting av moringskjettinger på brygge 4.
Bytte av flere flytere på utriggere.
Utfylling/ forsterking av kantene på nedre opplagsplass.
Utbedring av kummer i veien.

Årsmøtereferat 2018
Årsmøtereferatet fra 2018 er tilgjengelig på våre hjemmesider.

Lagahølet, 11. februar 2019
Øivind Svalesen
.

sign

Suzanne Amundsen
sign

Beathe Markveien
sign

Jan Olav Nilsson

Knut Løken
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Erik Kverum
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Ari Daniel Hauksson
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Sigbjørn Hellerud
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Bernt Olsen
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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.

Side 5

