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STYREMØTER
Styret har det siste året avholdt 2 styremøter samt en del korrespondanse på mail og telefon i
forbindelse med drift av foreningen.
ØKONOMI
Foreningen har per 31.12.2017 kr 718 395,11 på konto i Handelsbanken. Styret mener dette
setter foreningen i stand til å kunne dekke uforutsette skader av en viss størrelse.
DUGNAD
Dugnad ble avholdt torsdag 6. juni. Gangveien ble pyntet og kanter klippet/raket. Brygga fikk
noen nye bolter. Boden fikk nye hyller og brygga fikk noen nye plass-skilter. Takk til
medlemmer som stiller opp og hjelper til.
MEDLEMMER
Foreningen har pr.31.12.2017 111 A-medlemmer og 42 B-medlemmer som har betalt årsavgift.
Av A-medlemmer står 22 på venteliste for å få større plass. To medlemmer har to plasser. Det
ble lite rokkering på brygga da 1 medlem med 2,3-m plass solgte sitt hus og flyttet og en plass
gikk i arv.
8 A-medlemmer betalte ikke årsavgiften til tiden og fikk tilsendt giro med purregebyr. Dette er
fler enn tidligere år, men en mindre enn i fjor. Det ble sendt ut purringer 22/8-17. En plass har
pr dags dato ikke betalt og 2.purring er sendt. En ting er sikkert – dette påfører styret unødvendig
arbeid. 18 B-medlemmer betalte ikke årsavgiften og ble slettet pr 1/1-18.

UTBEDRING OG VEDLIKEHOLD
Det er i 2017 gjort normalt drift og vedlikehold av brygga. Per Ivar har byttet mange bolter og
utført fortløpende vedlikehold.
Vaktbua fikk nytt tak. En tjeneste som ble utført av Takentreprenør AS. Bua er snart som ny😊
For øvrig er ikke styret kjent med skader eller tyveri fra boden eller båter i 2017. Landkjetting
på sydside er byttet og brygga sentrert og rettet i forhold til landgangen. Takk til Per-Ivar som
fikset dette!

BÅTVAKT
Det er 2 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.
HJEMMESIDE – INFORMASJON
Hjemmesiden fungerer fint som en informasjonskanal med vi har i tillegg etablert en Facebook
side som medlemmer kan utveksle beskjeder mellom medlemmer og til styret.. Kun foreningens
A og B medlemmer vil ha tilgang til denne siden. Søk opp siden som heter Berganbukta
Båtforening – Medlemsside og søk medlemskap, så legger styret dere inn fortløpende. Styret er
selvfølgelig tilgjengelig pr mail.
UTLEIE AV BÅTPLASS
Skal du leie ut din plass i 2018? En oppfordring til alle som skal leie ut – 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. Nå er det også mulig å formidle dette via
Facebook siden.
MELDINGER
Alle medlemmene burde selvfølgelig få meldingene som går ut fra styret. Meldingene går kun
til de som bruker internett. Det er 4 som ikke har eller ikke har meldt sin e-postadresse til
foreningen. Disse får ikke meldingene.
Post som gjelder årsmøtet, vaktliste og foreningens drift blir sendt i brev til de som ikke benytter
internett.
Det er viktig å melde endringer på adresse, telefon og e-post!

Berganbukta Båtforening, 3. mars 2018.
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