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Å r s m e l d i n g   2016 

 

Styret 
Styrets sammensetning i 2016: 
- Mellvin Steinsvoll – leder                                Vararepresentanter:  
- Svein Rekdal – nestleder                                - Gjermund Frisvoll 
- Arnt Ove Viken – kasserer                              - Per Helge Hamre 
- Bjørn Nauste – sekretær 
- Anett Sandøy – styrerepresentant   
                                                                       
Styretmøter 
Det er i 2016 avholdt 10 styremøte. Styret har i perioden behandlet 57 saker og fra sakskartet kan 
nevnes: 
-  Økonomi og div søknader om økonomisk støtte. 
-  Utarbeidelse av møte, aktivitets- og dugnadsplan – oppfølging.  
-  Gjennomført 6 organiserte dugnadsdager med godoppslutning fra medlemmene 
-  Oppstart av prosjekt ”Båtkultur og sjøsikkerhet”. -  Div. forhold i havna og ønsker fra båteiere. 
-  Samarbeidsprosjekt Hornsgjerdet – avsluttet. 
-  Behandling av søknader om fast båtplass – oppkjøp og salg av båtplasser. På venteliste for tildeling 
   av båtplass, står pr. 31.12.2016, 7 interesserte. 
-  Korttidsutleie av båtplasser. 
  
Medlemmer  
Pr. 31.12.2015 hadde laget 47 medlemmer med fast båtplass, og 32 med støttemedlemskap. 
 

Økonomi 
Det vises til fremlagt revidert regnskap. 
 
Medlemsinfo 2016 
-  Innkalling til årsmøte  
-  Generell info ved oppslag  
-  Julehilsen via SMS   
 
  
Aktiviteter 
-  Anlegget er i løpet av sommeren blitt leid ut til privat selskap. 
-  Oppfølging av samarbeidsavtalen med Kolbjørn Lervoll og Bjørn Nauste ang. gjenreising av hytte på 
   Hornsgjerdet, har vært en prioritert oppgave. Flere av foreningens medlemmer har deltatt i dette 
   arbeidet.  
   På høsten ble Eresfjord Småbåtfrorening etter ønske fra Kolbjørn Lervoll løst fra det formaliserte 
   samarbeidet. Dugnadsinnsatsen utført av foreningens medlemmer ble økonomisk oppgjort. 
-  Første år i prosjekt «Båtkultur og sjøsikkerhet» ble finansiert i 2016. Prosjektet er startet opp med 
   instruksjon, øvelse med brannbåt, førstehjelptrening og forelesning i tema båtførerprøven. En stor 
   takk til hjelperne Magnus Myre fra Redningsselskapet og Norsk Folkehjelp Nesset. 
 
Investeringer   
Årets investeringer er stort sett gjort i forbindelse med med vedlikehold av anlegget, samt installasjon 
av vannmåler.  
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 Dugnad 
 

Oppgave Detaljer Status 
Rydde under sena Sortering og stabling Ok 
Rydde i brakka                                                                            Kontinuerlig Ok  
Gessetklipping og raking                  Kontinuerlig Ok   
Beising  Danseplatt     
Beising Gesims over seneåpning Ok  
Beising Landganger/gjestebrygge Ok  
Beising Benker rundt danseplatt Ok  
Beising Vindskjeer seneoverbygg og klubbhus Ok 
Snekkerarbeid Kledning brakke vest Ok 
Snekkerarbeid Himling under senetak  
Snekkerarbeid Hornsgjærdet 100 timer 
Snekkerarbeid Rep av landgang brygge 1 vest Ok 
Snekkerarbeid Flere ribber i landganger av tre  
Snekkerarbeid Ny rist foran platting  
El-arbeid Utlampe ”Brakka Ok 
El-arbeid Strømtilførsel brygger  
Mekanisk Omarbeiding av finger brygge 2 øst  
Mekanisk Hjul landgang til brygge øst Ok 
Paulus Montering av kran Ok  
Paulus Strømtilførsel kran   Ok 
Paulus Div. vedlikehold Ok 
Fingerflytere Kontroll/service Påbegynt 
Klubbhus og Lysthus Renhold - kontinuerlig Ok 
Uteområdet - miljø Beplantning m.m. Ok 
Div Billedmontasje Påbegynt  
Div Rensing av takrenner og nedløp Ok 
Div Nedløp takrenne lysthus Ok  
Div Vannmåler Ok 
Div  Hyller i redskapsbod  Ok  
Div Beskjæring av trær på vollen m.m. Ok   
Div Ettergrusing innkjøring og parkeringsplass  
Div Grasfjerning i innganger og gangveier  
Div Div. forfallende Ok 
Båtplasser Nødvendig regulering/tilpassing Ok  
Kai Spyling/rengjøring og smørring  Ok 
 
Plan for gjennomføring Ansvar 
Lørdag   7. mai  kl. 10.30 – 15.00   Mellvin                    
Lørdag 21. mai  kl. 10.30 – 15.00  Svein 
Lørdag   4. juni  kl. 10.30 – 15.00  Arnt Ove 
Lørdag 06. aug  kl. 10.30 – 15.00   Mellvin 
Lørdag 27. aug  kl. 10.30 – 15.00   Mellvin 
Lørdag 10. sept kl. 10.30 – 15.00  Svein 
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Sluttord 
Styret ser tilbake på året 2016 som et nytt aktivt år for Eresfjord Småbåtforening.  
Anlegget har stort behov for kontinuerlig vedlikehold og som tidligere må oppslutningen om det 
organiserte dugnadsopplegget betegnes som god. Mange av foreningens medlemmer har deltatt.  Noen 
har vært svært aktive og deltatt med timer langt ut over de 10 som er vedtektsfestet plikt pr. år. Andre 
har deltatt mindre og atter andre lite eller ingen ting. Styret vil takke spesielt de som har utført dugnad 
utover plikten. Mye helt nødvendig arbeid er blitt gjennomført, men mer står igjen og mer vil komme.  
Styret mener at foreningens medlemmer bør være stolte over å ha dette fine anlegget. I midlertid er det 
god plass for kreative krefter som kan bidra til å gjør foreningen og anlegget enda mer attraktivt.   
Styret vil takke for fin oppslutning og godt samarbeid i året som er gått og ønske det nye styret lykke til 
med et viktig arbeid videre.  
 

 
 
Styret 
 
 
Mellvin Steinsvoll                                  Svein Rekdal                                 Bjørn Nauste  
       leder                                                  nestleder                                        sekretær 
 
 
 
                                 Arnt Ove Viken                            Anett Sandøy 
                                     kasserer                                   styremedlem 


