
Sandbukta Båtforening – Styrets beretning for 2019  

Styret:  

Pål Erik Aandal  Leder 
Terje Waadeland   Kasserer 
Sonja Birkeland   Styremedlem 
Kjetil Sande   Styremedlem 
Morten Vollan   Vara 
Bjørn Lindstad   Sekretær 

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

Årsmøtet 2019: Båtforeningen avholdt årsmøte 26.mai der 21 stemmeberettigede 
medlemmer møtte. Det var ingen merknader til innkalling eller saksliste. Regnskapet ble 
godkjent uten merknader. Kontingenten på kr. 1.000 ble opprettholdt. Ordningen med kr. 
300 i refusjon for medlemmer som deltar på dugnaden ble videreført. De sittende 
styremedlemmene og varamedlem sa seg villig til å fortsette ett år til. Årsmøtet tilsluttet seg 
enstemmig dette. 

Dugnader: Vårdugnaden ble avholdt etter årsmøtet. I tillegg til medlemmene møtte det flere 
frivillige slik at det gikk relativt raskt å utføre de vanlige oppgavene. De fleste medlemmene 
vet hvilke oppgaver som må gjennomføres, og raking og rydding på stranden og 
gressbakken, rydding av småskog langs stien, montering av trapper samt utsetting av flåte 
gikk raskt. Vestveggen og inngangsparti på båthuset ble malt. Utfordringen med forsøpling i 
og rundt båthuset er uendret, og en del av utrangerte badeleker o.l. ble fjernet. Det er et 
ønske om at eierne i større grad tar ødelagte gjenstander med seg, og selv kaster disse. 
Dugnaden ble avsluttet ved at det ble servert grillede pølser og brus. 
 
28 september ble det arrangert høstdugnad. Badeflåte, brygger og trapper ble tatt opp og 
rengjort for vinteropplag. Bordene ble båret inn i båthuset.  
Styret takker alle for innsatsen på dugnadene. 

Sandbuktadagen: Arrangementet ble gjennomført 27. juli med fint vær. Omlag 110 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 for å finne skatten.  
Sandbuktadagen har de siste årene vært arrangert av styret i båtforeningen. Styret ønsker 
fremover å legge til rette for at andre medlemmer med barn i aktuell alder i større grad kan 
bidra sammen med styret eller i en egen arrangementskomite.  



Vedlikehold av strandområdet i Sandbukta: Sandbukta båtforening har som oppgave å 
vedlikeholde båthus, badebrygge og holde stranden og området rund ryddig slik at det er 
tilgjengelig for alle på Langebåt. En utfordring er at de store passasjerbåtene holder for høy 
fart, noe som resulterer i større slitasje på strandområdet og at plenenarealet hvert år 
eroderer og blir mindre. Temaet ble fremmet som egen sak på årsmøtet. Dette er et 
problem for flere båtforeninger i indre Oslofjord. Styret har tatt kontakt med Kystverket og 
Colorline og er bekymret over at dette ikke har ført frem. 
 
Møte med velet: Det har vært arrangert ett møte med Langebåt vel for å avklare ansvar og 
økonomi knyttet til forebyggende tiltak for å hindre ytterligere slitasje på området. Styret i 
båtforeningen har vedtatt å sette opp en 50 cm høy støttemur og velet har bevilget midler til 
tiltaket.  
 

 

For styret i Sandbukta Båtforening, 31.12.2019  
Bjørn Lindstad  
Sekretær  

 


