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Ved Bent og Per Olaf 

 
Vårdugnad: 

Lørdag 11 mai 2019 ble det holdt dugnad i Vel og Havne regi. Som vanlig stilte mange små 

og store opp og sørget for at alle planlagte oppgaver ble gjennomført. Det stilte ca. 40 

medlemmer. Og det er kjempebra. 

Alle blomsterpotter ble fylt opp med lecakuler 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. 

 

Kranen: 

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

regler. KIS (Kran Industri Service) anbefalte full overhaling av traversen. Dette i henhold til 

regler om vedlikehold av kraner. Traversen ble demontert av KIS observatør og lokale gutter 

som stilte med kranbil og traktor. Stilling var også montert opp. 

Brukt travers ble funnet på nett og vurdert som bra. Hadde vært montert inne i lager hall hele 

tiden. Den ble hentet og levert til KIS. Etter at den ble åpnet for inspeksjon viste det seg at 

motor er defekt. Vi og KIS er nå jakt etter ny. Gammel travers vil også bli fraktet til KIS for 

og prøve og redde den. Det er status pr. nå. 

 

Brygger: 

Ny redningstrapp ble montert ytterst på trebrygge. Separat dykking/kontroll akter fester utført. 

 

Badeflåter: 

Den lille flåten ble oppgradert før sjøsetting. 

Begge flåtene ble satt ut og brukt mye.  

Badetrapp på molo var defekt og vi trengte en ny. Ny ble bestilt og montert etterpå. Den ble 

tre trinn lengre og med dette lettere og stige opp av vannet. 

 

Leie og gjesteplasser: 

Sommeren 2019 ble ikke alle båtplassene som var ledige leid ut. 

46 båtplasseiere brukte ikke plassen sin. 

7 båtplasser ble ikke leid ut. 

 

Rydding på Fornet: 

Det ble også sommeren 2019 utført vanlig vedlikehold på Fornet. 

 

Høsttur: 

Båtturen ble kansellert på grunn av liten interesse. 

 

Høst dugnaden: 

Ble gjennomført 12 oktober med veldig mange medlemmer som stilte opp. 

Det ble en fin og koselig dag. 

 

Juletur for gutta: 

Turen ble også i år gjennomført 23 november med stor oppslutning. 15 stykker. Det ble Color 

Line også  i år. Oppmøte og avslutning ble på klubbhuset. En superfin tradisjon. 

 



 

 

 

 


