Årsmelding 2014
Nordfold Båtforening
Styret
Søren Simonsen, sekretær
Tore Vånge, kasserer
Snorre Jonassen, brygge ansvarlig
Trond Jonassen, brygge ansvarlig
Ketil Hansen, båtbua ansvarlig

Bjarne Hansen, Slipp ansvarlig
Torben Marstrand, leder
Kolbjørn Andersen, varamedlem
Magne Nilsen, varamedlem

Flytebryggene
Vi har 8 personer på venteliste små plasser og 1 person på mellomstor plass og ingen på stor
plass. Pr nu ingen ledige plasser.
Det er utført normal service og ettersyn på bryggene gjennom året.
Vi har hittil i vinter på grunn av været fått en fortøyningsarm brukket på brygge D. Denne er
inne for reparering og blir montert på plass igjen når denne er klar. På brygge A er det ett
ankerfeste som må strammes opp. Fortøyningene på alle brygger må ettersees til
sommeren. Landgangsfestet på brygge A må ha reparasjon.
Feste mellom brygge D og gjestebrygge må refestes.
Strøm og lys er kommet på plass på brygge D. Det er også støpt mellom kaia til brygge D og
samvirkelaget. 2 stk. utelys er montert på S kaia. Bord og benker er på plass. Området
rundt/på S-kaia er blitt meget bra.
I 2014 besøk av ca. 60 betalende båter ved gjesteplasser/brygge.
Disse har hatt tilgang til dusj/vaskerom på båtbua.
Det er mottatt mange positive meldinger om havna og området rundt.
Kan nevne at det arbeides med å få også bensinfylling nede på bunkringsbrygge.

Slippen
Det har nesten vært et normalår når det gjelder driften av slippen. Pga slippansvarliges
sykdomsperiode har det ikke vært slippsettinger etter august 2014. Uvisst om det var behov
for slippsetting etter den tid.
Det er usikkerhet om skinnegangen som har stor tæring i skjøtene kan benyttes en sesong
til. Det må i 2015 tas en nøye gjennomgang av skinnegangen for å vurdere om det er mulig å
benytte den fortsatt slik som den er med evt. noe «førstehjelp». Det må også tas en
avgjørelse om hva vi på permanent basis skal gjøre for framtida.
Ellers har det vært utført vanlig vedlikehold av slippen så som impregnering av vaieren og
smøring av vinsja og ellers nødvendige reparasjoner. Pga sykdom ble ikke vaieren impregnert
før høst/vinter. Den må derfor gåes over til våren.
Det har i 2014 vært 19 slippsettinger og takstene er de samme som før: For medlemmer 30
kr pr. fot, ikke - medlemmer 40 kr pr. fot.
I 2014 gjaldt fem av slippsettingene ikke – medlemmer.
Det har heller ikke i 2014 vært utbetalt godtgjørelse til slippansvarlig bortsett fra det egen
slippsetting koster.
Strømtilførselen til slippen er ikke tilfredsstillende og er ikke etter forskriftene. Styret må
derfor vurdere oppjustering med nytt skap. Dette vil koste en god del.

Båtbua
Båtbua har nå vørt i bruk i over et år siden ferdigstillelsen. Det er nesten bare positive
tilbakemeldinger så langt. Særlig blir kjøkkenet godt mottatt. Slagvindu etterlyses, og det er
bestilt hos Svein J.
Lørdagskafeene er godt besøkt, og omsetningen er merkbart større. Det er arrangert
innvielsesfest, julefest og elg fest. Alle vellykkede arrangement. Erfaringen er at vi kan ha
over 100 gjester til bords. Så er det arrangert flere pubkvelder.
Av utlån nevnes: Vilt Liv sin sommerkafe, bryllup, begravelser, bursdager, konfirmasjon,
basarer, Cermaq til diverse arr, Kommunen til forskjellige arrangementer. Positive
tilbakemeldinger fra alle. Utleiedusj/vaskerom ble relativt mye brukt. Tilbakemeldingene var
positive.
Under Nordfolddagan var Båtbua sentrum for arrangementet. Også herfra gode erfaringer.
Arbeider som bør gjøres: Som nevnt slagvindu på kjøkkenet, ventil i dusjen, luftehull i muren,
takhatt over avtrekkskanalen, rullestolrampe.

Styret
Styret har avholdt 5 møter i 2014.
Styret takker medlemmene og alle som har bidratt med dugnad eller annen form for støtte
til båtforeningen og ser fram til en ny trivelig båtsesong.

Nordfold 24. mars 2015

For styret Torben Marstrand

