Sandbukta Båtforening – Styrets beretning for 2018

Styret:
Pål Erik Aandal

- leder

Terje Waadeland - kasserer
Sonja Birkeland

- sekretær

Stein Christiansen - styremedlem
Morten Vollan

- styremedlem

Kjetil Sande

- varamedlem

Styret har avholdt 4 ordinære styremøter i perioden. Medlemmer av styret har
ved flere anledninger hatt befaringer i området. I tillegg har styret hatt kontakt
via telefon og e-post.

Årsmøtet 2018: Båtforeningen avholdt årsmøte med etterfølgende dugnad
19.mai. 30 medlemmer stilte.
Kontingent: Kontingenten på kr. 1.000 ble beholdt. Ordningen med kr. 300 i
refusjon for medlemmer som deltar på dugnaden ble videreført.
Dugnader:
I tillegg til medlemmene møtte det flere frivillige slik at det gikk relativt raskt å
utføre de avtalte oppgavene. Flåten ble klargjort og satt ut og bryggeanlegget
fikk trappene og bryggene kom på plass. Det har vært ryddet ytterligere i
vegetasjonen bak båthuset og videre oppover i kløfta. Det ble også jobbet med
å grave grøft langs stien samt over stien på toppen av trappen og stien for å
drenere bort vannet når det regner. Bryggeanlegget ble også rettet opp av
Drøbak marine service da bryggen har slitasje grunnet de store båtene som
kjører ut og inn fjorden.
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Stein Christiansen gikk ut av styret og Bjørn Lindstad ble valgt inn.

Det ble som vanlig arrangert en høstdugnad med godt fremmøte
29.september.
Badeflåte, brygger og trapper ble tatt opp og rengjort for vinteropplag.
Bordene ble båret inn i båthuset. Kratt ble ryddet og fjell rensket igjen og det
ble lagt pukk i grøften langs stien samt at det ble asfaltert i stien ned til
stranden.

Sandbuktadagen: Arrangementet ble gjennomført 28.juli med fint vær og flere
deltakere enn på mange år. Mer enn 150 store og små deltok i de vanlige
aktivitetene, og koste seg med grilling på stranda utover ettermiddagen. Til stor
glede for barna stilte Kaptein Sabeltann med hjelpere opp igjen, og underholdt
med opplæring i knuter og bruk av skattekart og leting etter skatten. Som
avslutning sørget barna for at Sabeltann & co fikk seg en dukkert før de kom
seg i sikkerhet.

Styret takker alle for innsatsen på dugnadene, og takker spesielt alle som
gjorde en flott innsats under Sandbuktadagen.
For styret i Sandbukta Båtforening, 31.12.2018
Sonja Birkeland Solberg
Sekretær
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