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Årsberetning 2017 

Ulefoss båtforeningen har i dag  ca 220 medlemmer. 

 

 

Styret og komiteer 2017 

Leder: Stian Westheim 

Nest leder: Kent Inge Dahl 

Sekretær: Stian Ringsevjen 

Kasserer: Hans Olaf Kastodden 

1 varamedlem: Trond Arne Grindem 

2 varamedlem: Jens Henning F. Lunden 

 

 

Havnesjefer 

- Kastebukta: Oddvar Kleivane 

- Torsnes: Lasse Pershaug 

- Ulefoss brygge: Kent Inge Dahl 

 

 

Havnekomite: Kjell Einar Lie, Tor Ove Ramtoft og Kjell Stub Jacobsen 

 

 

 

 

Valgkomite 2017 

Leder: Tor Erik Baksås 

Medlem: Henrik Salomonsen 

Medlem: Håvard Øygarden 
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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 kommet inn noen forslag til årsmøtet fra medlemmer, disse blir behandlet på årsmøtet  

i kveld. 

Det har vært en del aktivitet i Kastebukta våren 2017 med rydding av skog for å gjøre mer plass 

til bla opplag av båter som kan transporteres på henger og plassering av krybber ol på 

sommerhalvåret. Her har vi også leid inn Henrik Kjeldsen til å kjøre bort trær som ble felt oppe i 

lia slik at området ser bedre ut i fremtiden, og at neste rydde runde skal gå lettere. 

Per Ole Moen gjorde ferdig utvidelsen av arealet og dette blir da klart til bruk for sesongen 

2018. 

 

Det er også ferdigmontert strømpåler på det nye bryggeanlegget i Kastebukta samt at 

strømskap for vinterstrøm er utvidet med 6 nye kontakter slik at vi nå kan tilby vinterstrøm til 

18 båter i opplag. 

Ulefoss brygge hadde store planer i regi av fylkeskommunen med tanke på rampe for 

utsetting/opptak av båter, samt en steinmur rundt parkeringsplass ut mot gjestebryggen, dette 

er utsatt mht økonomi. Da kun utført forefallende arbeid her. 

 

Torsnes bryggeanlegg har kjøpt inn en del utliggere som vil bli montert i kommende sesong. 

Det er også på bryggeanlegget flyttet på noen moringer som arbeidet fullføres på i 2018.  

Plenklipping på Torsnes ved bryggeanlegget sa Nome kommune fra seg ansvaret på og 

foreningen har derfor kjøpt inn en sitteklipper(brukt) og vi står for klipping av dette området 

selv. Vi  retter en stor takk til vedkommende som utfører dette. 

 

Det har i 2017 vært større frafall på båtplasser enn tilskudd så foreningen har fortsatt kapasitet 

til å ta imot medlemmer som ønsker båtplass på våre bryggeanlegg. 
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U.B.F. har en ryddig, god økonomi tross for et lite underskudd i 2017 pålydende: - 4785,- 

Dette vil ikke gi noen ringvirkniger i forhold til kommende planlagte investeringer i 2018, da det 

er budsjettert med et overskudd i forslag til budsjett: 

 

1. Det vil arbeides for utbedring av båtrampen i Kastebukta og litt «pynting» av området 

rundt denne mot gangveien langs fjellet. 

2. Det vil gjøres forsøk på å få lys på bølgebryter i Kastebukta ved innkjøringen fra Norsjø. 

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

å komme i mål. 

4. Torsnes brygge vil få noen nye moringer. 

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

dermed vil vi også kunne få sposorer med logo i margen som vil på sikt genererer 

inntekter. 

 

Vil med dette takke styret og våre medlemmer for et godt samarbeid og et innholdsrikt år som 

fersk formann og ser frem til et nytt år med nye utfordringer. 

 

Mvh 

Stian Westheim 

 


