KROGSTAD BÅTFORENING
ÅRSBERETNING FOR 2010
1. Styresammensetning og møter.
Styret har i 2010 hatt følgende sammensetning:
Trond Aker, leder
Frank Melheim, nestleder
Kjell Fredstad, kasserer
Stein Ivar Skogvoll, sekretær
Bjørn Gretland, havnesjef
Tore Gretland, assisterende havnesjef
Terje Bjørnebekk, vara
Styret har hatt 6 styremøter i 2010.

2. Medlemmer.
Foreningen har nå 150 medlemmer. 5 stk. er utmeldt.
3. Båtplasser.
Det har i 2010 vært utleid 31 plasser.
Det har vært omsatt 4 båtplasser.
Det har i tillegg vært internt bytte av en plass.
4. Økonomi.
Her gis en oversikt over de viktigste tallene for regnskapsåret 2010,
for øvrig vises det til årsregnskapet som legges fram som egen sak.
Alle tallene er pr. 31.12.2010
Bankinnskudd driftskonti…………………………..Kr.
63.346 .Plasseringskonto (for ”bryggelånet”)……………… ” 125.365.Kassebeholdning ………………………………….. ”
474.Årets overskudd……………………………………. ”
138.025.Dnb Nor pengemarkedsfond……………………… ”
447.286.Lån (”bryggelånet” i Dnb Nor)……………………. ” 1.288.981.Av plasseringskontoen skal ca. kr. 110.528.- betales ved forfall av
renter og avdrag den 01.06.2011. Beløpet kan variere noe p.g.a.
flytende rente.

5. Vaktordning.
Hafslund sikkerhet har også i 2010 vært leid inn til vakthold i havna.
De har gjennomført to vaktrunder i løpet av døgnet.
Det har ikke vært rapportert om hendelser i havna i 2010.
6. Dugnader
Det har vært avholdt 3 dugnader i 2010.
Det er utført følgende arbeider: Reparasjon av flytebrygger som ble
ødelagt i løpet av vinteren og generell opprydding i havna.
På dugnaden i november ble landganger løsnet fra land og lagt ut på
bryggene. Innerste leddet på bryggene ble også løsnet og svingt ut.
Styret takker for utmerket dugnadsinnsats i 2010.
7. Mudring
Som alle sikkert har observert ble det ikke foretatt noen mudring
i høst / forvinteren.
Nye målinger av bunnforholdene i havna viste at det må fjernes mer
masse enn vi først antok. Dermed vil mudringsprosjektet bli dyrere enn
nevnt på forrige årsmøte.
Styret har nå utredet prosjektet, og legger frem ett nytt forslag på
årsmøtet. Se eget vedlegg.

8. Hjemmeside
Vi har nå fått i gang hjemmeside for båtforeningen.
Adresse: www.krogstadbf.no.
Her kan man søke om båtplass. Det vil også bli lagt ut info om dugnader
og annen relevant informasjon.
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