KROGSTAD BÅTFORENING
ÅRSBERETNING FOR 2019.
1. Styresammensetning og møter.
Styret har i 2019 hatt følgende sammensetning:
Frank Melheim, leder
Pål Sanne, nestleder
Otto Stærk, kasserer
Stein Ivar Skogvoll, sekretær
Martin Ore, havnesjef
Kristoffer Meum, møtende vara
Styret har hatt 4 styremøter i 2019.
2. Medlemmer.
Foreningen har nå 174 medlemmer. 14 stk. er utmeldt, og 16 nye er
kommet til.
3. Båtplasser.
Det har i 2019 vært utleid 15 plasser for hele sesongen og 2 plasser for
deler av sesongen..
Det har vært overdratt 10 båtplasser.
4. Økonomi.
Se eget tilsendt ark for oversikt over regnskap og lånekonto for
Bryggelånet.
Fakturaer som sendes ut til medlemmene har de siste årene blitt sendt på
mail - hvilket sparer oss for mye porto. Det er imidlertid registrert en
betydelig økning i antallet purringer - både 1. og 2. gangs purringer - for
ubetalte fakturaer. Styret oppfordrer derfor til at fakturaer blir betalt ved
forfall, da gjentatte purringer medfører ekstra arbeid
5. Dugnader
Det er avholdt to ordinære dugnader i 2019.
På den første dugnaden i juni ble det ryddet og gjort annet forefallende
arbeid i havna.
På den andre dugnaden i november ble landganger løsnet fra land og lagt
ut på bryggene.

6. Vaktordning.
Nokas har også i 2019 vært innleid som vaktselskap.

De har gjennomført to vaktrunder i løpet av døgnet.
Det har fra vaktselskapet ikke vært rapportert om hendelser i havna i
2019.

7. Utskifting av brygge nr. 4 og 5.
Bryggene ble skiftet ut og var klare til bruk innen sesongen startet for
alvor.
Enkelte medlemmer gjorde en stor innsats i forbindelse med monteringen
av bryggene.
Vi fikk til en utvidelse fra 3 meter til 3,5 meter på til sammen 14 plasser
på disse bryggene.
To eiere av disse plassene ønsket ikke utvidelse av sin plass, disse
formidlet vi bytte av båtplass for.

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.
Husk også å melde fra hvis du endrer din e-postadresse.
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