Årsmelding 2015
Nordfold Båtforening
Styret
Søren Simonsen, sekretær
Tore Vånge, kasserer
Snorre Jonassen, brygge ansvarlig
Trond Jonassen, brygge ansvarlig
Ketil Hansen, båtbua ansvarlig

Gisle Forsberg, Slipp ansvarlig
Torben Marstrand, leder
Kolbjørn Andersen, varamedlem
Magne Nilsen, varamedlem

Flytebryggene
Vi har 6 personer på venteliste for små plasser og ingen på venteliste for mellomstor plass og
stor plass. Pr nu ingen ledige plasser.
Det er utført normal service og ettersyn på bryggene gjennom året ca. 90 dugnadstimer.
Vi har i vinter på grunn av været fått en fortøyningsarm brukket på brygge D. Denne er
reparert og montert på plass igjen. Det kan være tøffe forhold for båter på brygge D for de
båter som ligger nærmest gjestebrygge vinterstid. Det er tøffe forhold både for brygge og
båter. Det anmodes at bøtene som ligger ytterst på D brygga tas opp i vintersesongen og
styret bør også vurdere om eierne av båter som ligger ved D brygga skal pålegges å ta de opp
vinterstid.
På brygge A og B er ankerfester strammet opp. Fortøyningene på alle brygger må ettersees
til sommeren. Landgangsfestet på brygge A må ha reparasjon.
Flatform mellom brygge D og gjestebrygge må refestes.
I 2015 var det mindre besøk av båter ved gjesteplasser/brygge sannsynligvis på grunn av
dårlig sommer. Disse har hatt tilgang til dusj/vaskerom på båtbua. Det er mottatt mange
positive meldinger om havna og området rundt.
Det arbeides fortsatt med å få bensinfylling nede på bunkringsbrygge. Utstyret som trengs
ble kjøpt inn i fjor og Steigen Oljeservice planlegger å ha bensinpumpen ferdig installert
ultimo juni.

Slippen
I året som gikk var det relativt få oppsettinger, 13 stk. uten nevneverdige problemer.
Skinnegangen har vært regelmessig inspisert og reparert med det lille som er igjen av
materiale. Etter hvert meldes et sterkt behov for renovering da busten på skinnene er rustet
bort ved innfesting på sviller. Svillene er også så dårlige at de fleste er mode for utskiftning.
Det elektriske anlegget er også modent for renovering. I året som kommer må det påregnes
en del dugnad. Forutsetningen for at jeg skulle ta ansvaret for slippen var jeg skulle få to
hjelpere som kunne betjene slippen hvis jeg var bortreist. Dette har gått veldig bra så slippen
har vært betjent uavbrutt.
Gisle Forsberg

Oversikt over slippsetting 2015
Dato
5-7/6
20-22/6
29-30/6
30/6-3/7
3-4/7
6-11/7
15-20/7
20-21/7
28-29/7
19-21/8
2-5/9
7-10/9
14-16/9

Båteier
Gisle Forsberg
Gunnar Holdal
Søren Simonsen
Willy Johansen
Arne Andorsen
Magne Nilsen
Kristian Hansen
Arne Normann
Jan Gabrielsen
Ernst Reffhaug
Edvart Gabrielsen
Ketil Hansen
Harry Karlsen

Lengde
26
27
29
27
22
27
23
22
31
28
21
29
22

Beløp
810
810
660
690
660
930
1170+s
630
870
660

Nå som Bjarne er gått bort har jeg Gisle Forsberg, fått ansvar for slippen på betingelse av at
jeg får to medhjelpere. Disse to er Søren Simonsen og Magne Nilsen. Uten å ha fått
godkjennelse av styret har vi besluttet å sløyfe hundrelappen til oppsetter og heller sette
opp egne båter som vederlag.

Nordfold 5-5-2016
Gisle Forsberg

Båtbua
Driften av Båtbua har gått som planlagt. Lørdagskafeene er stadig like populære og fører til
litt frustrasjon når de utgår. Forøvrig er Båtbua brukt til foreningens egne arrangementer,
pubkvelder etc., samt til utleie. Leietakere har vært Cermaq, kommunen, lag og foreninger,
private arrangementer. Tilbakemeldingene er positive, og særlig blir det behagelige lydnivået
rost.
Dusj- og vaskerommet blir også jevnlig brukt, og der blir det også gitt positive
tilbakemeldinger.
Vaffeljernene ser nesten ut til å være «forbruksvare». Nylig er to nye jern innkjøpt.
Dessuten er det supplert med mer dekktøy, slik at vi kan ta imot ca. 100 gjester uten å måtte
ut på lånemarkedet.
Det store kjøleskapet er røket, og det må skaffes et nytt av tilsvarende størrelse.

Styret
Styret har avholdt 6 møter i 2015.
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 15. mai 2016

- Styret -

