ERESFJORD SMÅBÅTFORENING
6470 Eresfjord

Info-skriv til våre medlemmer

April 2015

Årets småbåtsesong er like rundt hjørnet og i den forbindelse ønsker foreningens styre å
informere om noen punkter vi mener er vesentlige.
1. Omorganisering av Eresfjord Småbåtlag.
- I tråd med endret lovverk for andelslag med begrenset ansvar (BA), vedtok årsmøtet 20.
februar 2015, å omorganisere laget fra andelslag til forening.
Lagets navn ble samtidig endret fra Eresfjord Småbåtlag til Eresfjord Småbåtforening.
Den foretatte omorganisering vil blant annet, medføre at Eresfjord Småbåtforening påtar
seg ansvaret for alt vedlikehold av anlegget inkl. fingrer.
2. Dugnad våren 2015
- Styret har så langt fastsatt følgende datoer for organisert dugnad:
Lørdag 9. mai – lørdag 6. juni – lørdag 20. juni alle dager mellom 10.30 og 15.00.
Styret vil komme tilbake til dugnadsdager for høsten i et senere info-skriv.
3. Småbåtdansen 2015
- Årets småbåtdans er fastlagt til lørdag 27. juni. Musikk: «Bjørns orkester»
Styret vil i slutten av april sende ut opplegget til de som er tildelt arbeidsoppgaver denne
gang. For å unngå at de samme personer blir tatt ut til arbeidsoppgaver hver gang
småbåtdansen gjennomføres, fører vi nøye logg over hjelpemannskaper som deltar i
gjennomføringen av arrangementet noe vi tar hensyn til når fordeling av arbeidsoppgaver
skjer.
Den som gjennomfører arbeidsoppgaver under småbåtdansen, får som før godskrevet 5
av 10 timers fastsatt dugnadsplikt pr. år. Verdien for 5 timer er nå kr. 1.000.
Vi tillater oss å be alle våre medlemmer være aktive i å informere de du møter om det
trivelige arrangementet som gjennomføres i Eresfjord Småbåthavn 27. juni.
Styret tillater seg for orden skyld, å minne om viktigheten av at vi i fellesskap er opptatt av å
holde ryddighet både på land, på brygger og fingrer, og i havne-bassenget. Med god orden er
alt så mye triveligere.
Skulle du ha spørsmål så retter du de til styret ved styreleder tlf.: 908 66 683.
Styret ønsker alle en fin småbåtsesong i de flotte eresfjordske omgivelser.
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