
KROGSTAD BÅTFORENING 

 

ÅRSBERETNING FOR 2012 

 
1. Styresammensetning og møter. 

Styret har i 2012 hatt følgende sammensetning: 

Trond Aker, leder 

Frank Melheim, nestleder 

Otto Stærk, kasserer 

Stein Ivar Skogvoll, sekretær 

Bjørn Gretland, havnesjef 

Tore Gretland, assisterende havnesjef 

Vidar Svestad, vara 

 

Styret har hatt 5 styremøter i 2012. 

 

 

       

     2. Medlemmer. 

Foreningen har nå 145 medlemmer. 13 stk. er utmeldt, og 11 nye er   

kommet til. 

 

 

     3.  Båtplasser. 

Det har i 2012 vært utleid 16 plasser. 

Det har vært omsatt 10 båtplasser. 

Det har i tillegg vært internt bytte av 2 plasser. 

Det har også vært bytte av 1 plass innen familien. 

 

      4. Økonomi. 

          Se eget tilsendt ark for oversikt over regnskap og lånekonto for   

          bryggelånet. 
 
 
     5. Vaktordning. 
          Hafslund sikkerhet har også i 2012 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 2012. 

 

        

 

       



      6. Dugnader 

          Det har vært avholdt 2 dugnader i 2012. 

Det ble reparert en ødelagt utrigger på brygge nr. en. 

Det ble malt og flikket litt ellers 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. 

          Bryggene ble lagt sammen ned mot brygge 1 for å gjøre plass for          

          mudringen. Alle moringer ble også merket med bøyer. 

Styret takker for utmerket dugnadsinnsats i 2012. 

 

      7. Mudring 

Mudringen startet 6. november med fjerning av det øverste laget med 

mudder som skulle deponeres på land. Dette ble ferdig 15. november.  

Når mudringen fortsatte med fjerning av masse for dumping ved Sletter 

fikk Røed problemer med for mye vind. Det ble da et opphold på en uke. 

På slutten av mudringen ble det litt problemer med ca. 2 cm. tykk is i 

havna. Men Rød klarte å bli ferdig før fjorden frøs helt igjen. 

Pga. isen forskyves utsetting av nye moringer og plasseringen av 

bryggene til våren.  

Vi er godt fornøyd med jobben Røed har utført. 

Som regnskapet viser ble mudringen noe rimeligere enn først antatt. 

 

      8. Hjemmeside  

Vi minner også om båtforeningens hjemmeside.  

Adresse: www.krogstadbf.no. 

Her kan man søke om båtplass. Det vil også bli lagt ut info om dugnader 

og annen relevant informasjon. 

Styret oppfordrer medlemmene til å melde adresseforandringer til 

båtforeningen. 

 

Moss 26/1 2013  

 

Styret. 

       

 

Innerst i havna står det en del gamle, til dels falleferdige opplagstraller. 

Styret ønsker at gamle traller som ikke lenger er i bruk fjernes fra havna. 

 

 

http://www.krogstadbf.no/

