ÅRSBERETNING HAVN 2017
V/Bent og Per Olaf

Vårdugnad:
-

Lørdag 13. mai ble det arrangert dugnad i Vel- og Havneregi. Som vanlig stilte mange
små og store opp og sørget for at alle planlagte oppgaver ble gjennomført.
Alle blomsterpotter ble fylt opp med lekakuler og blomsterjord og kjørt ut på sine plasser
med traktor. Blomster ble kjøpt og plantet i kassene noe senere i mai.
Krakker ble båret og kjørt ut med traktor til søndre og nordre havn. Deretter ble den flotte
grillplassen vår ryddet og klargjort for sesongen. Markiser ble montert opp igjen etter
vinterdvale på låven.

Kranen og brygger:
-

På kranen ble det tatt årlig inspeksjon og sertifikat utstedt.

Opplagsplassen:
-

Opplagsplassen ble ryddet etter at alle båter var sjøsatt; dette skal som vanlig være gjort
innen St.Hans.

Vaktlister og kranfunksjon:
-

Vaktlisten ble ferdigstilt og lagt ut på våre nettsider. Igjen er det viktig fra år til annet å
minne om at alle rapporterer nye adresser og nye telefonnr.
Kraning og vaktrutiner har fungert veldig bra. Det er viktig at alle medlemmer forholder
seg til instruksen for kraning med å avtale tid i god tid på forhånd.

Badeflåte og stupebrett:
-

Badeflåter ble ikke satt ut sommeren 2017 på grunn av dårlig vær og mye vind.
Badeflåter ble vedlikeholdt og nytt bunnstoff malt på.

Leie- og gjesteplasser:
-

2017 ble bedre enn før når det gjelder utleie av plasser; 4 plasser ble ikke leid ut.
Det var få gjester i havnen i sesongen 2017, igjen på grunn av været med mye vind.
Det ble veldig få gjestedøgn i sesongen 2017 og dermed ikke mye inntekter i denne
sammenheng.
Vipps ble en suksess, og foreningen fikk god kontroll på oppgjør.

Rydding av døde trær på Fornet:
-

Stor innsats ble lagt ned under rydding av trær på Fornet. Det ble mye lysere og penere.
Bernt kjørte av gårde 3 store sammenpressede lass med trær og grener. Det står fortsatt
noen trær igjen som vi tar ned en dugnadskveld i 2018.

Elektrisk anlegg i nordre havn:
Ledningsnettet var fullt av jordfeil og farlig. Det ble arrangert dugnad med å fjerne defekte
kabler til armaturer. Etterpå ble det lagt ut beskyttelsesrør og så trukket kabel gjennom
rørene ut til alle armaturer. Elektrofirmaet Sjølyst gjorde avsluttende arbeid i henhold til lover
og regler.

Beskyttelsesmur i nordhavna:
-

Det ble arrangert dugnad med å fjerne gammel havarert beskyttelsesmur i nordhavna.
Styret engasjerte Kim Holtan til å bygge en ny mur, litt høyere og sterkere. Samtidig ble
det laget ny gangvei ut til plattingen i nord. Kjempeflott arbeid ble utført, og muren
fungerer veldig bra i dårlig vær. Den beskytter både båter og bryggeanlegg.

Dugnadsgjeng:
-

Rundt 10 arbeidsvillige medlemmer møtte opp på hver dugnadskveld, damer og herrer,
og stemningen var hyggelig.

Høsttur:
-

Turen 2017 ble kansellert på grunn av været og få påmeldte.

Høstdugnaden:
-

Høstdugnaden ble gjennomført med greit fremmøte.

Gutte-juletur:
-

Guttetur 2017 med Color-Line til Strømstad ble gjennomført 18. november. Det var
vanlig fremmøte på klubbhuset. Båtturen tur/retur Strømstad gikk bra med god stemning
for alle de 18 staute Kjerringvik-gutta som var med. Det ble pizza på klubbhuset etter
tilbakekomsten, en koselig tradisjon!

