INFO FRA BÅTFORENINGA 9/10 2016
Takk for sist alle sammen.
Foreløpig har det vært rolige værforhold i havna, men det er på
tide å sjekke fortøyningene for de som skal ha båten liggende ute
i vinter.
BESØK I HAVNA
Som tidligere år har havna vært godt besøkt. Inntekt på
gjesteplasser er stort sett det samme som de siste åra. Det kan
virke som at tidligere besøkende kommer tilbake år etter år, noe
som er trivelig og konstatere.
VAKTORDNING
Vaktordninga som blir gjennomført fungerer meget godt etter styrets vurdering. Det er godt
å registrere at de aller fleste er tilfreds med ordninga. Som tidligere sagt vil styret jobbe for
at ordninga fordeles på flest mulig. Uten vaktordning vil det være nødvendig med leie av
personell til drift, noe som vil medføre betydelig høyere årsavgift. Det er åpnet for å betale
kr 500,- i avgift, for å slippe dugnad/vakt. I år har en god del benyttet seg av denne
muligheten.
SJØMATKVELD

Det er vedtatt å arrangere sjømatkveld lørdag 5. november kl 1900 i
Johannesstua. Påmelding til Rolf tlf: 48182930 eller epost:
rolf.sivertsvik@gmail.com, innen tirsdag 1 november. Pris pr deltaker kr
100,- som inkluderer sjømat (krabbe, reker og bålskjell) og drikke til maten.
VENTELISTE BÅTPLASS
Som de fleste sikkert har fått med seg er det lang venteliste for båtplass i Sjursvika. For de
som ikke benytter plassen, eller benytter den lite, bes den enkelte vurdere sitt behov for
båtplass og slippe til andre med større behov. Vi henviser til vedtektenes §9 som finnes på
vår hjemmeside.
GJENNOMFØRTE AKTIVITETER
-Søndagsåpent med kaffe og vaffelsalg i 15 søndager
-Dugnad med 30 deltakere
-32 båter oppsatt på slippen
-Investert i, og montert ny 10m lang brygge for ca 50`kroner
KOMMUNIKASJON MED MEDLEMMENE
Alle medlemmer oppfordres til å sjekke sine mobilnr og epostadresse på hjemmesida,
www.sjursvikabf.com. Om det ikke stemmer så send en melding til John Arne Sivertsvik på
mobil 95053720 eller på epost john.sivertsvik@adresseavisen.no. Passord for å komme inn
på medlemssidene er «pepper».

Styret takker alle for en trivelig båtsesong. Vi ser allerede
frem til neste sesong, og ønsker alle en god høst og vinter.
Med vennlig hilsen fra styret ved Rolf 

