KROGSTAD BÅTFORENING
ÅRSBERETNING FOR 2013.
1. Styresammensetning og møter.
Styret har i 2013 hatt følgende sammensetning:
Trond Aker, leder
Frank Melheim, nestleder
Otto Stærk, kasserer
Stein Ivar Skogvoll, sekretær
Martin Ore, havnesjef
Pål Sanne, vara
Styret har hatt 5 styremøter i 2013.

2. Medlemmer.
Foreningen har nå 149 medlemmer. 7 stk. er utmeldt, og 9 nye er
kommet til.

3. Båtplasser.
Det har i 2013 vært utleid 14 plasser.
Det har vært solgt 4 båtplasser.
Det har i tillegg vært internt bytte av 3 plasser.

4. Økonomi.
Se eget tilsendt ark for oversikt over regnskap og lånekonto for
bryggelånet.

5. Mudring
Mudringen ble som nevnt i forrige Årsberetning ferdig høsten 2012.
Nye moringer ble lagt på plass på vårparten 2013. Bryggene ble plassert
og festet til de nye moringene.

6. Ny brygge.
Som vedtatt på Årsmøtet 2013 ble det besluttet å bytte ut en brygge.
Leverandøren av ny brygge, Skjærgårdsbrygger hadde en befaring og kom
til at brygge nr. 2 var den dårligste brygga. Den ble da byttet ut helt i
starten av båtsesongen.

7. Dugnader
Det er avholdt to ordinære dugnader i 2013.
På den første dugnaden i juni ble det hovedsakelig opprydding etter
utskiftingen av brygge nr. 2. Gamle bryggedeler ble demontert og
kildesortert.
Vi fikk også kvittet oss med noen gamle opplagstraller. Det ble også en
generell opprydding rundt klubbhuset og garasjen.
På den andre dugnaden i november ble landganger løsnet fra land og lagt
ut på bryggene.
Det ble også ryddet på plattingen for spillolje og batterier.

8. Vaktordning.
Hafslund sikkerhet har også i 2013 vært leid inn til vakthold i havna.
De har gjennomført to vaktrunder i løpet av døgnet.
Det har fra vaktselskapet ikke vært rapportert om hendelser i havna i
2013.
Det ble allikevel stjålet en skjærgårdsjeep i løpet av sommeren. Den ble
stjålet mens den lå fortøyd på bryggeplassen sin.

9. 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.
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