Årsmelding 2020
Nordfold Båtforening
Styret
Ole Aarbakke, sekretær
Daniela Marstrand, kasserer
Kristian Hansen, brygge ansvarlig 1
Snorre Jonassen, brygge ansvarlig 2
Ketil Hansen, båtbua ansvarlig

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

Flytebryggene
2020 var et normalt driftsår i havna. Arbeidsoppgavene er knyttet til ettersyn og
reparasjoner av skader.
1. Flytting av uteligger i brygge B. Utført i forbindelse med justering av bredden av to
båtplasser.
2. Brukket uteligger i brygge D: Et stadig tilbakevendende problem. Uteligger reparert
av Cermaq, og lagt tilbake på plass. For å understreke problemet kan det opplyses at
ny uteligger er brukket nå, men denne her ikke reparert enda. Uteliggerne som ligger
inne i havna på D-brygga er enkle utriggere, mens uteliggerne på slipsiden av brygga
er doble uteliggere. Muligens har vi ment at belastningen har vært mindre på
uteliggerne på innsiden. I dag ser vi vel at det motsatte er tilfelle ved oppgang i
havna. Vi har en dobbel uteligger på lager, og planen blir da å la denne erstatte den
uteligger som mangler i dag.
3. Reparasjon av «pute» (4¨x 4¨ trykkimpregnert planke) på brygge A. Den ytterste

delen av denne «puta» brakk, og måtte erstattes. Uhellet skjedde i dårlig vær, og
skyldes nok for dårlig fortøyning på en av båtene. Mangelen ved fortøyningen ble
observert ved tidligere ettersyn, men ikke påtalt ovenfor båteier. Ved ettersynet ble
nok problemet undervurdert, og i fremtiden må vi nok være tøffere i slike
situasjoner.
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Slipen
2020 var et år med mye aktivitet på slipen. Vi har etter hvert fått mange fornøyde kunder
som kommer ganske langveis fra. Derfor har vi hatt 23 båter på slipen i løpet av sommeren.
Sesongens første dugnad var 9 juni hvor vi støpte resten av gulvet. Senere satte vi opp
skillevegger og panelte innvendig. Elektrikeren kom så og monterte det elektriske så nå er
huset så godt som ferdig. Foreningens damer stillet opp og malte huset to strøk. De gjorde
for øvrig et veldig fint arbeid

Båtbua
Båtbua har som det meste annet blitt rammet av Koronaen. Lørdagskafeen var stengt ca tre
måneder. Private arrangementer, bryllup, fødselsdager, begravelser mm. har ikke blitt
avholdt på Båtbua. Det samme gjelder basarer ol. Una og venninna hadde kafe på
sommeren. Et populært innslag. Men utleiet til Cermaq har stort sett gått som vanlig.

Styret
Styret har avholdt 5 styremøter i 2020.
Driften i foreningen var i stor grad preget av Corona situasjonen. Nasjonale føringer gjorde
det nødvendig å stenge båtbua samt innskrenke bruken av gjesteplassene for
fremmedbåter. Coronasituasjonen førte også til at nordfolddagan måtte avlyses.
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 14. juli 2021
- Styret -
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