www.inndyr-bf.no

Årsmelding 2018

1

Styret har i 2018 bestått av:
Leder

Monica W Torbergsen

Nestleder/Havnejef

Svenn Ravik

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 bryggeplasser:
Det har i 2018 vært avviklet 6 styremøter i tillegg til forberedende
gruppemøter ift gjennomgang av bryggeplassene, økonomi og arrangement.
Ordinært årsmøte avholdt 08.04.18
Det er pr utgangen av 2018 102 medlemmer i IBF.
5 er utmeldt av IBF.
Det er 71 båtplasser, ingen nye plasser. Det er 5 ledige faste plasser som
fordeles etter prioritetene i vedtektene straks etter årsmøte.
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.
Vi har også gått gjennom ventelisten på båtplass slik at de er justert ift § 4-6.
Det ble arrangert et julebord for medlemmer i 2018. Dette var et vellykket og
hyggelig arrangement. Vi håper å kunne gjøre dette også 2019 med enda
flere deltagere.
Vi vil prøve arrangere andre sosiale arrangement i løpet av året.
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.
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Leieinntektene på lokalet har gått ned i 2018 til 13 300,-, etter kraftig økning i
2017 på 26 440,-. Hva som er grunnen til dette er uvisst. Dette følges opp
videre med god kontakt mellom utleiere og styre.
I forhold til parkering i området, skal vi følge med i planene for utbyggingen
av Coop som skal komme nær bryggene 3 og 4.
Bryggene:
Kaileien på gjestebryggen var i 2018 kr 20 915,-, i 2017 kr 25 480,- .
Salg av strøm til faste båtplasser var i 2018 kr 10 326,- Dette er en økning fra
2017 (kr 2943,-). Det antas at det er underrapportert forbruk av strøm på de
faste plassene.
En avregning av strøm fra leverandøren viste forbruk til en kostnad på kr
72 827,-. 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 og Brygga i 2018
Portalene på brygge 3 og 4 er malt
Det er satt nye vekter på brygge 3
Det er montert stengsel under håndlistene på brygge 3 og 4.
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.

Brygge 3 og 4
Pontong må skiftes på begge
Monteres lys på portinngangene
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Brygge 2
Utskifting av feste mellom de to ytterste bryggeelementene skiftes/repareres

Brygge 1
Dårlige el. skadede fenderplanker på gjesteplassene.
Alle må rengjøre pongtongene som hører til sin båtplass.
Videre i 2019 bør den nye havnesjefen med sine andre ansvarlige lage seg en
oversikt og plan for videre vedlikehold.
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