Årsmelding 2017
Nordfold Båtforening
Styret
Søren Simonsen, sekretær
Daniela Marstrand, 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
Venteliste for båtplass, totalt 14: 3 (liten), 7 (mellomstor) og 4 (stor). En oppsigelse på
båtplass og en ny inn i 2017.
Det er utført normal service og ettersyn på bryggene gjennom året. Mange splinter i
festebolter har blitt fornyet grunnet mye oppgang i havna og det har blitt gjennomført ca.
103 dugnadstimer utført på bryggene utenom snørydding etc.
Vinteren 2017/18 har det vært to skader på utliggere brygge D. En utligger sakk fordi boltene
til flyteelementet var brukt til fortøyning. Skade 2 en fortøynings-armen brakk uten at det
var båt i plassen. Brygge D utsettes for oppgang ved N-E vind/sjø og må ettersees oftere enn
resterende brygger.
I 2017 har det vært normalt besøk av båter ved gjesteplasser/brygge selv om det ikke var det
beste sommerværet. Disse har hatt tilgang til dusj/vaskerom på båtbua. Det er mottatt
mange positive meldinger om havna og området rundt.
Bensinfylling nede på bunkringsbrygge er nå på plass.
Planlagt vedlikehold av bryggene i 2018.
1. Fortøyningene på brygge A og B må ettersees til sommeren.
2. Anbefalt tidsrom for skifte wirene som holder brygge A og B sammen er overskredet
med to år, så dette bør gjøres til sommeren. Har fått tilbud på skifte av wirere til pris
kr 63.750.- fra Helgeland Marinasystemer. Det forutsettes at NBF selv fjerner båtene i
bryggen og eventuelle utliggere som ligger over to brygger.
3. Platform mellom brygge D og gjestebrygge må re-festes.

Slippen
Slippen har gått knirkefritt i år 2017. Det er vel på grunn av dugnad som ble gjort i mai, før
sesongstart. Da ble skinnegangen rettet opp og flere sviller ble lagt under skinnene. Dermed
er skinnegangen mer stabil og slippsettingen er tryggere. Vi fikk også gravd ned kabelen til
nybrygga. Det er fortsatt mye å gjøre med slipphus, som vi burde reparere helt fra grunnen.
Slippvinsj må ettersees og justeres. muligens skifte wire.
Antall oppsettinger i 2017 var 14.

Båtbua
Det er egentlig ikke så mye å si om Båtbua. Huset blir brukt til lørdagskafeene, og så har det
vært mye utleid til Cermaq., til kurs, seminarer etc. Videre fungerer Båtbua som
forsamlingshus for bygda. Den brukes til fødselsdager, konfirmasjoner, brylluper,
begravelser, pubkvelder
Arbeider som står for tur er bl.a ny trapp mot havna og asfalt langs veggene. Forøvrig mener
styret at Hovedinngangen er den som bør brukes til lørdagskafeene og andre arrangement.
Alle komiteene er neppe klar over det.

Styret
Styret har avholdt 5 styremøter i 2017.
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.
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