
Sandbukta båtforening – Styrets beretning for 2020  

Styret:  
Nina Fossen  - Styreleder 
Terje Waadeland - Kasserer 
Kjetil Sande  - Styremedlem 
Sonja B. Solberg - Styremedlem 
Pål Erik Aandal - Varamedlem 
Morten Vollan - Varamedlem 
Bjørn Lindstad  - Sekretær 

Styremøter 
Styret i Sandbukta båtforening har i 2020 avholdt 4 ordinære styremøter. Medlemmer av 
styret har ved flere anledninger også hatt befaringer i området for å følge opp aktuelle saker. I 
tillegg har medlemmer i styret hatt kontakt via telefon og e-post.  

Årsmøtet 2020 
Båtforeningen avholdt sitt årsmøte 26.mai der 21stemmeberettigede medlemmer møtte. Det 
fremkom ingen merknader til innkalling eller saksliste. Regnskapet ble godkjent uten 
merknader og styret ble meddelt ansvarsfrihet.  
Kontingenten på kr. 1.000 ble opprettholdt. Ordningen med kr. 300 i refusjon for medlemmer 
som deltar på dugnaden ble videreført.  
Styreledervervet var på valg og Nina Fossen ble valgt til ny styreleder. Båtforeningen takket 
Pål Erik Aandal for sin innsats som styreleder i perioden 2016-2020. Aandal fortsetter som 
varamedlem. De øvrige sittende styremedlemmene og varamedlem sa seg villig til å fortsette 
ett år til. Årsmøtet tilsluttet seg enstemmig dette. 

Dugnader  
Vårdugnaden ble arrangert 26 mai etter årsmøtet. Under vårdugnaden var båtforeningen 
pålagt å følge myndighetens restriksjoner og gjeldende smittevernreglene knyttet 
til forsamlinger. Styret la til rette for at man kunne holde tilstrekkelig avstand, og hadde på 
forhånd sendt ut informasjon om bruk av hansker, maske og å ha antibac tilgjengelig ved 
behov. Ut over dette ble raking og rydding på stranden og gressbakken, rydding av kratt, skog 
og på stien gjennomført som vanlig. Badeflåten ble sjøsatt og bryggeanleggets trapper og 
badebrygge ble montert. Det ble ikke noen grilling eller annen felles servering grunnet 
smittevernrestriksjonene.  
26 september ble det arrangert høstdugnad. Badeflåte, badebrygge og trapper ble demontert 
og rengjort for vinteropplag. Bordene ble båret inn i båthuset. Alle arbeidsoppgaver ble 
gjennomført etter Folkehelseinstituttets anbefalinger. 
Styret takker alle medlemmer for innsatsen på dugnadene. 
 
Sandbuktadagen  
På styremøtet 27 juni gikk styret igjennom oppdatert informasjon fra Folkehelseinstituttet. På 
grunn av de strenge smitteverntiltakene vurderte styret at det var praktisk umulig å 

Vedlegg 4



gjennomføre Sandbuktadagen. Et enstemmig styre besluttet derfor å avlyse Sandbuktadagen 
2020. Informasjonen om dette ble sendt ut til alle medlemmene av båtforeningen. Styret i 
Langebåt vel ble informert om beslutningen per mail. I tillegg ble informasjon lagt ut på FB 
siden "Vi som har hytta på Langebåt". I etterkant mottok styret kommentarer fra medlemmene 
om at dette var bra og nødvendig.   
 
Vedlikehold av strandområdet i Sandbukta  
Sandbukta båtforening har som oppgave å vedlikeholde båthus, sørge for at bryggeanlegget 
og badebrygge holdes i stand, samt å holde stranden og området rundt ryddig, slik at det er 
tilgjengelig for alle hytteeiere på Langebåt. En utfordring med vedlikeholdet i Sandbukta er at 
de store passasjerbåtene holder så høy fart at det fører til slitasje på strandområdet. Et 
eksempel er at plenenarealet hvert år eroderer og blir mindre. Andre båtforeninger i indre 
Oslofjord opplever liknende problemer. Styret tok i 2019 kontakt med Kystverket og 
Colorline og meldte bekymring om saken. Temaet ble også fremmet som egen sak på 
årsmøtet i 2019. Målinger gjort i 2020 har vist at båtene går saktere enn den tillatte 
hastigheten. Likevel vedvarer problemet. Styret har derfor også i 2020 tatt kontakt med 
Kystverket og Colorline om saken og har så langt konkludert med at vi må fokusere på skader 
som oppstår og dokumentere dette før vi kan forfølge saken videre. 
 
Det ble i løpet av sommeren gjennomført en befaring sammen med styreleder Henning 
Kolstad og Harald Maurstad i Langebåt vel. Møte kom i stand for å avklare ansvar og 
økonomi knyttet til forebyggende tiltak for å hindre ytterligere slitasje på området. 
Båtforeningen arrangerer 2 årlige dugnader og har ansvaret for det forefallende vedlikehold 
av bryggeanlegget, båthuset samt rydding av strandområdet. Det var en omforent oppfatning 
om at Langebåt vel har ansvaret for vedlikehold i Sandbukta som ligger utenfor 
båtforeningens ansvarsområder. Langebåt vel kan tildele midler etter søknad til tiltak som 
ikke faller inn under båtforeningens ansvarsområde. 
 

31.12.2020 

For styret i Sandbukta Båtforening 
 
Nina Fossen  
Styreleder 

 


