
Årsberetning 2018 Ulefoss båtforening 8. mars 2019 

 

Foreningen har hatt 4 styremøter i foreningens lokaler på Ulefoss brygge, for de som lurer på  

hva som blir tatt opp, står dette på hjemmesiden vår, og blir ikke tatt på årsberetningen.   

Det har ikke kommet inn noen forslag til årsmøtet fra medlemmer.  

 

Kastebukta har hatt liten aktivitet i 2018 og kun utført forefallende arbeid. 

3-4 dugnader utført i regi av Oddvar Kleivane. 

 

Ulefoss brygge er det kun utført forefallende arbeid. 

fylkeskommunen hadde store planer med tanke på rampe for utsetting/opptak av båter, samt en 

steinmur rundt parkeringsplass ut mot gjestebryggen, dette er utsatt mht økonomi.  

 

Torsnes bryggeanlegg har flyttet noen uteliggere og endret litt på plassering av båter det vil i 2019 

bli kjøpt inn en del utliggere som blir montert fortløpende.  

 

Det har også i 2018 vært større frafall på båtplasser enn tilskudd så foreningen har fortsatt kapasitet  

til å ta imot medlemmer som ønsker båtplass på våre bryggeanlegg.  

  

 U.B.F. har en ryddig, god økonomi med et overskudd i 2018 pålydende 167.742,-  

Dette vil gi grunnlag for større investeringer i 2019.( se budsjett og pkt 2 under) 

  

1. Det vil arbeides for utbedring av båtrampen i Kastebukta, entreprenør må her grave en 

bredere utkjøringsrampe 

 

2. Det vil også i 2019 være behov for rehabilitering av bryggeanlegg i Kastebukta, det vurderes 

fortløpende om det blir skiftet ut med nye eller reparert på eksisterende anlegg. 

 

3. Det vil også arbeides videre med mudring i Kastebukta da dette er en stor prosess for  

å komme i mål.  

- Sweco har gitt U.B.F et tilbud på å sende inn søknad til fylket inkludert nødvendige 

prøvetakninger som må gjøres med spesialutstyr som de har tilgjengelig. 

- U.B.F har vært i kontakt med Kragerø Skjærgårdstjeneste om utførelse av arbeidet. 

 

4. Det vil utarbeides ny hjemmeside for U.B.F. slik at det lettere kan gjøres endringer, og 

dermed vil vi også kunne få sponsorer med logo i margen som vil på sikt generere  

inntekter.  

 

5. Det vil gjøres 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. 

 

  

Mvh  

Stian Westheim  


