
Årsberetning Havn 2018 
Ved Bent og Per Olaf 

 

 
 

Vårdugnad: 

Lørdag 2. mai 2018 ble det holdt dugnad i Vel og Havneregi. Som vanlig stilt mange små og 

store opp og sørget for at alle planlagte oppgaver ble gjennomført. Det stilte ca. 50 

medlemmer. Og det er kjempebra. 

Alle blomsterpotter ble fylt opp med Leca kuler og blomsterjord for deretter å bli kjørt med 

traktor ut til sine plasser. Blomster ble kjøpt inn senere og plantet i pottene. 

Krakker og benker ble også kjørt ut til søndre og nordre havn. 

Alle varperinger i nærområdet ble malt. 

 

Kranen: 

Ble sertifisert i mai for nok et nytt år. Forventer oppgradering/utgifter pga. sertifisering og nye 

regler. 

 

Brygger: 

Stålfundamenter under treverket/brygger i nordre havn ble skiftet ut på grunn av rust. Fare for 

at det hadde kollapset. Det var en stor jobb som ble satt bort til eksternt firma. 

 

Alle bryggene i nordre og søndre havn ble oljet på en ekstra dugnad.  

 

Badeflåter: 

Begge flåtene ble satt ut og brukt mye.  

 

Badetrapp: 

Ny badetrapp ble kjøpt inn og montert ved siden av stupebrett på hylla til manges glede. 

 

Kajakkstativ: 

Kjøpt inn nytt stativ for lagring av kajakk. Plassene ble utleid. 

 

Leie og gjesteplasser: 

Sommeren 2018 ble ikke alle båtplassene som var ledige leid ut. Liten etterspørsel. 

 

Rydding på Fornet: 

Det ble også sommeren 2018 ryddet bort døde trær. Dette ble gjort på en ekstra dugnad. 

Noen døde trær ble saget ned og andre hadde falt ned på bakken. Alt dette ble kjørt bort av 

Bernt. 

 

Høsttur: 

Båtturen ble kansellert på grunn av liten interesse. 

 

Høst dugnaden: 

Ble gjennomført med veldig mange medlemmer som stilte opp. 

 

 

 



 

 

Juletur for gutta: 

Turen ble også i år gjennomført i november med stor oppslutning. Det ble Color Line også i 

år. Oppmøte og avslutning ble på klubbhuset. En superfin tradisjon. 

 

 

 

Stormen KNUD: 

21. september 2018 kom Knud og herjet med Kjerringvik. Moloen mellom strendene ble 

ødelagt ved at store steiner ble vasket ut. Lysmast datt i sjøen. Denne moloen er Kystverkets 

eiendom. De utbedret skadene. Mye sand på strendene ble flyttet rundt omkring. Veien var 

full av sand og steiner. Sjøen skyldte også over moloen i søndre havn. Snuplassen ved 

bommen ble også ødelagt ved at steiner ble vasket ut. Heldigvis hadde vi utbedret fundament i 

nordre havn på bryggene og unngikk store skader der. Bølgene slo over fjellet ved bunkersen i 

nordre havn. Kjempestore bølger. En båt ble knust i nordre havn og tre andre lå midt i 

bassenget og hang i akterfortøyningene. 


