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STYREMØTER
Styret har det siste året avholdt 3 styremøter og et telefonmøte samt en betydelig
korrespondanse på mail i forbindelse med drift av foreningen og oppgradering av sti fra
Båtstangveien til Langeskjærveien. Referat fra styremøter kan leses på kalenderen på vår
hjemmeside.
DUGNAD
Det var planlagt avholdt dugnad 8. mai. Pga dårlig vær ble dugnaden utsatt en dag.
Beklageligvis ble det opplyst feil klokkeslett på frammøte. Frammøte ble bra og vi fikk gjort
det som var planlagt. Vaktboden ble vasket, taket sopet, det ble ryddet i gamle materialer og
ødelagte uteliggere, løv og kvister ble samlet , avfall lagt i container, bolter byttet på en del
utliggere og til slutt – pølser, øl og mineralvann var det lite igjen av når dugnaden tok slutt.
MEDLEMMER
Foreningen har pr.31.12.2012 111 A-medlemmer og 35 B-medlemmer. Av A-medlemmer står
15 på venteliste for å få større plass og 4 ønsker en ekstra plass. Et medlem har to plasser. Et
B-medlem har fått fast plass etter at et medlem sa opp sin plass. Et medlem har solgt sitt hus
og ny eier har overtatt en 2,3m plass.
4 A-medlemmer betalte ikke årsavgiften til tiden og fikk tilsendt giro med purregebyr.
To B-medlemmer hadde ikke betalt sin medlemsavgift og er blitt strøket fra foreningen.
UTBEDRING OG VEDLIKEHOLD
Det er i 2012 gjort en stor innsats på drift og vedlikehold av brygga. Pga skade etter vinteren
ble ingen lystårn skiftet i 2012. Vinterskaden medførte en utgift på ca kr 47.000 som ble
utbedret før sesongstart. Også i år ble en del bolter til utriggere skiftet.
MERKING AV BÅT
Styret har vedtatt en prøveordning med merking av båter som har plass på vårt bryggeanlegg i
2009. Vi fortsatte i 2010, 2011 og 2012. Ordningen vil bli vurdert på årsmøtet 2013. Alle Amedlemmer fikk tilsendt et klistremerke sammen med årsavgiften.

BÅTVAKT
Det er 5 medlemmer som ikke har stilt på vakt i år. De har fått tilsendt giro og gjort opp for
seg.
BRYGGE OG BÅTPLASSER
Antall bryggeplasser er uforandret. Foreningen eier 2 plasser. Styret ønsker foreløpig ikke å
selge disse plassene.
OPPGRADERING AV STI
Vi har fått tillatelse av Sandefjord kommune til å oppgradere stien fra pumpestasjonen i Båtstangveien og fram til Langeskjærveien.
Omkostningene til dette er fremdeles noe uklart. I de søknader som er sendt er det noen
forutsetninger som er satt. Det skal være en deling av utgiftene mellom BB, Store Bergan
Nærmiljøutvalg og Sandefjord kommune/andre. BB stiller med inntil kr 40.000. Det samme
gjør Nærmiljøutvalget.
Fra Sandefjord kommune er det nå søkt om støtte til ”stiprosjektet”. Søknaden har en total
ramme på ca. kr 182.000. Hvis vi har oppfattet det riktig må BB og SBNMU garantere for
halvparten av beløpet. Dette innebærer igjen at BB nå har garantert for ca 51.000 kroner. Vårt
opprinnelige beløp var 40.000 kroner. I den nye søknaden ligger det utgifter til lys i stien samt
opparbeidelse av sti på fjellet mot syd.
Det ble felt en god del trær i området. All kvist fra dette arbeid var lagt i store hauger. Vi leide
traktor med fliskutter til å hugge all kvist i småbiter. En jobb som flere tok tak i før den
offisielle dugnaden. En stor takk til Per Ivar som stilte med traktor og de som stilte opp for å
hjelpe til med å mate fliskutteren.
HJEMMESIDE - INFORMASJON
Etter noen år med egen hjemmeside på internett kan vi nå konstatere at dette har vært en
suksess. Det er et betydelig antall mail som har kommet til foreningen. Dette er meldinger av
alt mellom himmel og jord relatert til båt og brygge.
Noe av det som har fungert virkelig bra er meldinger om plasser til utleie. Her vil vi oppfordre
alle som skal leie ut sin plass i 2013 – send en melding til styret – post@berganbukta.no - så
legger vi den ut på nettet i løpet av noen timer. Det er viktig at først og fremst B-medlemmer
får et tilbud om leie.
Alle medlemmene burde selvfølgelig få disse meldingene. Meldingene går kun til de som
bruker internett. Det er 6 som ikke har eller ikke har meldt sin e-postadresse til foreningen.
Post som gjelder årsmøtet og foreningens drift blir sendt i brev til de som ikke benytter
internett.
LÅN
Foreningens lån er i sin helhet innløst i september 2012.
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