Årsberetning 2021
Skjærviken båtforening
Årsmøte for 2021 ble holdt 05. mars på Teams
Styret og utvalg 2021 har bestått av følgende:

Styret:
Leder

Henning Johansen

Viseleder/Assisterende vedlikeholdsleder

Rino Bangor

Sekretær

Gro Underhaug

Kasserer

Svein Ivar Broks

Vedlikeholdsleder

Marius Einarsen

Brygge og opplagsansvarlig

Roger Thorvaldsen

Varamann

Villy Meier

Varamann

Roy Thomas Olsen

Utvalg og komiteer:
Opptaks /-teknisk komité:
Hans Petter Thorvaldsen
Simon Andersen
Øyvind Grotterød
Runar Olsen
Tore Hendricksen
Roger Thorvaldsen
Revisorer:
Tore Hunn
Håvard Nilsen
Valg og fest komité:
Tore Hunn
Anders Agnalt
Karl Johan Walberg
Båtforeningen består per 1.1.2022 av 84 medlemmer, hvorav 1 er æresmedlem.
1 medlem har meldt seg ut og 1 nytt er tatt opp.

Styret har avholdt 12 styremøter i 2021. De viktigste sakene styret har arbeidet med er:
●

Fortsatt arbeidet med vedlikeholdsplanen

●

Det var i 2021 10 år siden festeavtalen med grunneier ble inngått, og det var derfor
tid for reforhandling av festeavtalen. Etter mye fram og tilbake, ble det inngått forlik
med grunneier angående festeavgift. Den nye festeavgiften er på kroner 84.000.fram til 2031.

●

Våren 2021 ble det oppdaget at bryggefronten holder på å skli ut. Det har vært
engasjert geotekniker for å finne ut hva som bør gjøres. Ut fra rådene som har blitt
gitt, så har styret arbeidet videre med forskjellige løsninger på bryggefronten, samt
hvordan opptak og utsetting av båter kan gjøres. Det har blitt innhentet anbud fra 2
entreprenører på jobben som bør gjøres med bryggefronten.

●

Toalettbygget har bydd på problemer underveis. Fremdriften har gått litt opp og ned,
og tidsfrister har blitt overskredet, noe som skyldes at det meste har blitt gjort på
dugnad. Nå mangler vi bare lås, og den skal være montert senest innen midten av
april.

●

På det elektriske anlegget på brygga har det vært mye som ikke har fungert de siste
årene. Styret har engasjert Sarpsborg Elektro til å reparere det. Vi håpet at det kunne
bli gjort mens det var is på vannet, men isen har ikke vært trygg nok rundt brygga.
Hadde det kunnet vært gjort med is på vannet, så hadde vi sluppet å leie inn båt for å
gjøre arbeidene, og det hadde blitt billigere. Nå er det lite sannsynlig at vi får noe mer
is, så de har fått beskjed om at de kan starte arbeidet.
Det er formidlet at arbeidet ønskes ferdigstilt til 01.05.22. Dette trodde Sarpsborg
Elektro skulle gå fint.
Bytte til led lys på stolpe vil ikke bli gjort før båter er sjøsatt.
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