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Å r s m e l d i n g   2018 
 

 
Styret 
Styrets sammensetning i 2018: 
- Bjørn Nauste – leder                                Vararepresentanter:  
- Svein Rekdal – nestleder                                - Kim Ivo Lervold 
- Finn Hammerø – kasserer                              - Modolv Torhus 
- Gjermund Frisvoll – sekretær 
- Jostein Øverås – styrerepresentant   
                                                                       

Styretmøter 
Det er i 2018 avholdt 9 styremøter. Styret har i perioden behandlet 36 saksnr. og fra sakskartet kan 
nevnes: 
-  Økonomi og div søknader om økonomisk støtte. 
-  Omorganiseringsprosessen er fullført. 
-  Utarbeidelse av møte, aktivitets- og dugnadsplan – oppfølging.  
-  Gjennomført 5 organiserte dugnadsdager. I tillegg kommer div. oppgaver gjennomført utenom de 
    fastsatte dugnadsdager.  
-  Div. forhold i havna  
-  Plassreguleringer i havna   
-  Korttidsutleie av båtplasser. 

 
 

Medlemmer  
Pr. 31.12.2018 hadde laget 47 medlemmer med fast båtplass, og 26 med støttemedlemskap. 
 

Økonomi 
Det vises til fremlagt revidert regnskap. 
 

Medlemsinfo 2018 
-  Innkalling til årsmøte  
-  Generell info ved oppslag  
-  Medlemsinfo via epost 
 

  

Aktiviteter 
I 2018 har det ikke vært gjennomført noe felles aktiviteter i havneanlegget.  
 

Investeringer   
Årets investeringer er stort sett gjort i forbindelse med vedlikehold av anlegget.  
 
 
Dugnad 
I løpet av 2018, har 19 av foreningens medlemmer deltatt i dugnadsopplegget. Iberegnet styrearbeid, er 
det gjennomført 197,5 dugnadstimer.  
 

 
Sluttord 
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Styret ser tilbake på året 2018 som et år uten de store sakene. Etter at den krevende prosessen med 
organisasjonsendring kom i mål  og eiendommen til  foreningen er overdratt og tinglyst, er vi tilbake til 
normalen. 
Styret er glad for at oppslutningen om dugnadsdagene fortsatt er bra, det er helt nødvendig for at vi skal 
klare å holde anlegget vedlike.  
Styret er fornøyd med at foreningen har en solid økonomi.  
Til slutt vil styret takke for fin oppslutning og godt samarbeid i året som er gått . 
 

 
 
Styret 
 
 
 

Bjørn Nauste                                        Svein Rekdal                                 Gjermund Frisvoll  
       leder                                                  nestleder                                        sekretær 
 
 
 
                                 Finn Hammerø                            Jostein Øverås 
                                    kasserer                                    styremedlem 


