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Årsmelding 2021 

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  

2021 var et normalt driftsår i havna. Arbeidsoppgavene er knyttet til ettersyn og 
reparasjoner av skader. 

1. På brygge A måtte vi erstatte det ene landfeste samtidig ble landfortøyningene 
krysset. 

2. Brukket uteliggere i brygge D: Et stadig tilbakevendende problem. Uteligger reparert 
av Cermaq, og lagt tilbake på plass. 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 blir gradvis å erstatte enkelt uteliggere.   

3. Vi har fremdeles mange båteiere som bruker trosse som fender, disse skal bort og 
erstattes av fenderlister.  

4. Vi har skader på bryggeanlegget som skyldes dårlig fortøyning. Vi gjør spesielt 
oppmerksom på plikten til å montere gummi strekk på fortøyningene (iht vedtatt 
regelverk på årsmøtet i fjor). 

 

Slipen  

2021 har vært et godt driftsår på slipen med 28 slipsettinger. Vi blir stadig mer populære, og 
folk kommer ofte langveis fra og er veldig fornøyd med vårt anlegg. Slipen har gått gjennom 
sesongen uten problemer. Vi prøvde med en dugnad i juni for å male slipvogna, men bare en 
møtte opp. I juli prøvde vi på nytt og da fikk vi 7 oppmøtte og fikk dermed malt vogna. Ellers 
har vi fått gjort ferdig sliphuset innvendig med arbeidsbenk og reoler for lagring av utstyr. 
Har hatt kontakt med Maskinsentralen og Rist Maskin om renovering av skinnegangen. 
Maskinsentralen ville ikke påta seg et slikt oppdrag mens Rist Maskin ikke har svart enda. 
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Båtbua 

Aktivitetene på Båtbua har også blitt hemmet av Koronaen. Deler av året har Lørdagskafeen 
vært stengt og når den har vært åpen har besøket vært mindre enn vanlig. Smittefrykt er vel 
årsaken. Også privatutleie har vært redusert. Restriksjoner og smittefrykt er sikkert årsaken. 
Men utleie til Cermaq har gått som vanlig. Planen framover er å få Båtbua malt. Styret vil 
engasjere ungdommer til å gjøre jobben.  

 

Styret 

Styret har avholdt 7 styremøter i 2021. 
Driften i foreningen var igjennom store dele av året påvirket av Corona situasjonen, hvilket 
blant annet gjorde at vi måtte stenge lørdagskafeen i en periode, men også utleie og 
arrangements aktivitetene var mindre i 2021.  

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 8. mars 2022 

- Styret -  


