Årsberetning 2019 Ulefoss båtforening 6. mars 2020

Foreningen har hatt 4 styremøter i foreningens lokaler på Ulefoss brygge. For de som lurer på
hva som blir tatt opp på møtene, står dette på hjemmesiden vår og blir ikke tatt med i
årsberetningen.
Det har ikke kommet inn noen forslag til årsmøtet fra medlemmer.

Kastebukta
Utskifting av bryggeseksjon pga. vedlikehold samt forlengelse av «den nye bryggen» for å
tilrettelegge for flere båtplasser.
Det har vært god aktivitet i 2019.
3-4 dugnader utført i regi av Oddvar Kleivane.
Kastebukta har pr. i dag 134 plasser

Ulefoss brygge
Det er det kun utført forefallende arbeid.
Det er her pr. i dag 27 passer

Torsnes bryggeanlegg
Det er montert uteliggere på en del plasser.
Det er her pr. i dag 22 plasser.

Det har også i 2019 vært stor pågang på båtplasser og liten avgang så foreningen har en begrenset
kapasitet på nye båter men det er gjort tiltak for å ta imot medlemmer som ønsker båtplass på våre
bryggeanlegg.
Totalt har foreningen nå da 183 båtplasser.
Det er også kjøpt inn 10 stk strømstolper som skal fordeles på bryggeanlegg etter behov.

U.B. har en ryddig, god økonomi med et underskudd i 2019 pålydende minus 22653,-

Dette vil gi grunnlag for noe investeringer i 2020.

1. Det vil også arbeides videre med mudring i Kastebukta da dette er en stor prosess for
å komme i mål.
-Søknad er sendt Fylkesmannen men Sweco må gjøre en mer utfyllende jobb.
-Det er usikkert om det vil bli godkjent da fylkesmannen har spørsmål noe forurenset masse
men sweco er på saken og U.B. venter tilbakemelding.
2. Det er utarbeidet ny hjemmeside for U.B. da den gamle krasjet.
Den nye siden er laget på en nyere plattform hvor det er mye enklere for oss å gjøre
endringer. Vi har også fått inn muligheten til å legge inn reklame og dermed vil vi også kunne
få noe reklame/sponsor inntekter i fremtiden. Den nye siden ble først satt i drift i 2020
3. Det vil gjøres nytt forsøk på å få lys på bølgebryter i Kastebukta ved innkjøringen fra Norsjø.
Vil med dette takke styret og våre medlemmer for et godt samarbeid.
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