
 

 

INFO FRA BÅTFORENINGA 13/4 2016 
 

Takk for sist alle sammen  

Vannet er koblet til i havna noe som betyr at båtsesongen 

er i gang. Et annet tegn er at de aller første gjestebåter 

har ankommet.  

 

DUGNAD 

Årets hoveddugnad gjennomføres lørdag 7.mai kl 10:00. 

Fritatt for dugnad er de som er satt opp på vaktuker samt 

ventelistemedlemmer, men det er hyggelig om disse møter. 

Det er en sosial aktivitet å delta på dugnaden. De som ikke møter vil bli belastet 

med kr 500,- i dugnadsavgift i henhold til årsmøtevedtak. Den enkelte bes ta egnet 

redskap for dugnaden. Styret stiller som vanlig med kaffe og vafler. Godt humør er 

den beste innsatsfaktoren.  

 

REINHOLD BÅTPLASS/VINTERSTRØM/MEDLEMSKONTINGENT 

Det oppfordres til at egen båtplass blir reingjort. Tidsfrist 1. juni. 

De som gjennom vinteren har benyttet seg av strøm, bes snarest om å lese av 

måleren, sammen med et annet medlem, og betale for antall brukte timer. Prisen er 

som tidligere kr 1,20 pr kWh. 

Minner om at fristen for betaling av medlemskontingenten gikk ut 31. mars.  

 

VAKTORDNING/KAFFE OG VAFLER 

Vaktordning har vært en suksess og nødvendig om vi skal holde oss på det prisnivå 

vi ligger. Søndag 22. mai starter vi opp med salg av kaffe og vafler i Johannesstua. 

Tidspunktet er som tidligere mellom kl 1200 – 1600. Alle medlemmer oppfordres til 

å reklamere for tilbudet. Vi håper at flest mulig medlemmer møter. Dette er med å 

skape god stemning i havna. Er det surt og kaldt ute, trekker vi innendørs.  

 

JOHANNESSTUA 

Styrtet ønsker at Johannesstua, samt grillhus, skal være en sosial samlingsplass 

for medlemmer og besøkende. Håper så mange som mulig bidrar til trivsel i havna. 

 

Styret ønsker alle en god sommer og at den enkelte bidrar 

til en god tone og trivelige dager i havna og på sjøen  

 

Mvh styret  

v/Rolf 


