
Årsberetning 2020 Ulefoss båtforening 4. mai 2021 
 

 

Foreningen har hatt kun 2 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  

Det er utført mudring av området etter en lang og krevende prosess. 

Summen på dette ble mindre enn beregnet ( 305312,-) 

Det er også laget en fangdam i utløpet av bekken fra industriområdet som skal forhindre at området 
vi bruker til fritidsbåter igjen blir fylt opp med slam samt mudret på utsiden av denne med 
gravemaskin. 

Fangdammen skal kunne tømmes med gravemaskin og dermed kan en enkelt frakte vekk masser i 
ettertid. 

 

Det har vært god aktivitet i 2020: 

5 dugnader utført i regi av Oddvar Kleivane + flere dugnader med kun Kleivane og Tor Ove Ramtoft. 

Kastebukta har pr. i dag 134 plasser 

 

Det er innhentet pristilbud på ny bølgebryter i betong, denne er beregnet til ca 100 meter på hver 
side og vil kunne gi i første omgang nye 25 båtplasser. 

Dette vil ha en sum på  2,4 mill. + tilrigging av vei, strøm etc. 

Det er også sett på muligheten for å lage en brygge for mindre båter langs fangdammen med samme 
oppbygging som båtplasser ved siden av opptaksbrygga. 

Her bør vi se på muligheten til å søke sparebankstiftelsen slik at vi som forening har muligheten å 
tilby båtplasser for de som ønsker. 

 

 

 



 

Ulefoss brygge  

Det er fylt på stein mot bryggeanlegget mor gjestebrygge pga skader etter flom. 

( Bør på sikt se på ny løsning for denne bryggen med betong elementer). 

Det er installert overvåkningskamera på området. 

Det er her pr. i dag 27 plasser 

 

Torsnes bryggeanlegg  

2 nye strømstolper er på plass på brygge og nytt strømskap. 

Det er installert overvåkningskamera på området 

Det er her pr. i dag 22 plasser. 

 

Det har også i 2020 vært stor etterspørsel på båtplasser og liten avgang så foreningen har en 
begrenset kapasitet på nye båter. 

Totalt har foreningen nå da 183 båtplasser. 

 

U.B. har en ryddig, god økonomi med et resultat i 2020 pålydende 14036,-  

 

Vil med dette takke styret og våre medlemmer for et godt samarbeid. 

Mvh  

Stian Westheim  

 


