Vedlegg 4.

Sandbukta båtforening – Styrets beretning for 2021
Styret:
Nina Fossen
Terje Waadeland
Kjetil Sande
Sonja B. Solberg
Pål Erik Aandal
Bjørn Lindstad

- Styreleder
- Kasserer
- Styremedlem
- Styremedlem
- Varamedlem
- Sekretær

Styremøter
Styret i Sandbukta båtforening har i 2021 avholdt 3 ordinære styremøter.
Årsmøtet 2021
Båtforeningen avholdt sitt årsmøte 29 mai der 20 stemmeberettigede 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.
De sittende styremedlemmene og ett varamedlem ble gjenvalgt.
Dugnader
Vårdugnaden ble arrangert 29 mai etter årsmøtet. Under vårdugnaden var båtforeningen pålagt å følge
myndighetens restriksjoner og gjeldende smittevernregler 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.
Høstdugnaden ble arrangert 25 september. Badeflåte, badebrygge og trapper ble demontert og
rengjort for vinteropplag. Bordene ble båret inn i båthuset.
Styret takker alle medlemmer for innsatsen på dugnadene!
Sandbuktadagen
På styremøtet 8 mai gikk styret igjennom oppdatert informasjon vedrørende smittevernreglene fra
Folkehelseinstituttet. Styret gjorde en ny vurdering av situasjonen i løpet av juni. På grunn av
smitteverntiltakene vurderte styret at det var praktisk umulig å gjennomføre Sandbuktadagen. Et
enstemmig styre besluttet derfor å avlyse Sandbuktadagen 2021. 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".

Vedlikehold i Sandbukta
Sandbukta båtforening har ansvaret for å vedlikeholde båthuset, 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. I den sammenheng har styret over tid vurdert å søke
kommunen om å bygge en støttemur for å hindre videre slitasje på plenarealet. Saken ble på nytt
drøftet i styret 8 mai 2021. Styret vurderte det slik at kostnaden og inngripen i friarealet er
uforholdsmessig i forhold til nytteverdien. Styret foreslo derfor for årsmøtet at prosjektet med
støttemur avvikles. Årsmøtet ga sin tilslutning til dette.

23.11.2021
For styret i Sandbukta Båtforening
Nina Fossen
Styreleder

