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Styret har i 2019 bestått av:
Leder

Monica W Torbergsen

Nestleder/Havnesjef

Bjørn Ove Olsen

Kasserer

Petter Kjærnes

Sekretær

Trine Breivik

Styremedlem

Jan Konrad Olsen

Styremedlem

Jan Pedersen

Varamedlem

Knut Erik Svendsen

Varamedlem

Bjørn-Inge Leding

Styrearbeid og årsmøte, medlemmer og byggeplasser:
Det har i 2019 vært avviklet 6 styremøter i tillegg til forberedende
gruppemøter ift gjennomgang av byggeplassene, økonomi og arrangement.
Ordinært årsmøte avholdt 28.04.19
Det er pr utgangen av 2019 97 medlemmer i IBF.
Det er 71 båtplasser, ingen nye plasser.
Pr 31.12.19 var det 3 ledige faste plasser. Disse er tilbudt og fordelt ut fra
prioritert venteliste innen årsmøte som avholdes 07.06.20.
Styret har hatt fokus på aktiv håndheving av vedtektene som styrer retten til
å ha båtplass bl.a § 3-3, 3-5, 4-2 og 4-3.
Det er og blitt sendt ut varsel til de som har båtplasser de ikke selv har
benyttet til egen båt i løpet av siste år med påminning om § 4-2.
Vi har også gått gjennom ventelisten på båtplass slik at de er justert ift § 4-6.
I Informasjonstavla på Tormodbrygga er det satt opp oversikt over
byggeplassene med innehavere. Dette for at man kan kontakte eier om det
skulle være noe ift båtene.
Årsmøte i 2018 vedtok å redusere styre honorarene med tilsammen 18000 kr i
året, vi så det da mulig å inngå en avtale med Nordvest Økonomi AS for
under 10 000 kr i året om å ha ansvar for foreningens økonomi og regnskap,
dette er svært arbeidsbesparende og sikkert overfor medlemmene.
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Tormodbrygga:
Har vært holdt åpen i sommerhalvåret for servicefasiliteter for gjestene. Dette
har vært bort imot uten problem med god oppfølging fra de som på dugnad
har holdt oppsyn.
Vi fikk nabovarsel ift bygging av ny coopbutikk. Vi ba i vårt tilsvar om dialog
i forhold til konsekvensene for området rundt som f.eks bryggene 3, 4 og
Tormodbrygga. Vi fikk aldri noen tilbakemelding fra coop sine utbyggere.
Bryggene:
Alle med fast plass som bruker strøm fra brygga er pliktig å følge med hvor
mange Kw de bruker og betale ift dette.
Det som er gjort på brygger i 2019
Landgangene på brygge 3 og 4 fikset
Fortøyninger på brygge 4 er skiftet
Fenderlist skiftet på gjestebrygge
Rengjøring av pongtonger og kaier
Fortløpende små og litt større reparasjoner som er oppstått av slitasje og vær
er utført.
Det som bør gjøres:

Tormodbrygga:
Det er gitt tilbakemelding om lite belysning over kjøkkenbenken på
vestveggen.
Det er også meldt at det er for lite lys i salen ift aktiviteter, møte ol.
Det må males ferdig utvendig, vest- og nordveggen.
Vanntilførselen fryser på vinteren, må tas tak i.
Ytterste pongtong på bryggene 2,3 og 4 må skiftes.
Monteres lys på port/inngangene. Dette har vi søk om midler til hos Inndyr Vel
til og fått innvilget, også til brygge 2.
Alle må rengjøre pongtongene som hører til sin båtplass, gjelder alle bryggene.
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