ERESFJORD SMÅBÅTFORENING
6470 Eresfjord

1986 – 2016
Medlemsinfo mars 2016
Til våre medlemmer
Velkommen til en ny småbåtsesong.
Etter årsmøtet 19. februar, består foreningens styre av følgende:
- Mellvin Steinsvoll leder
tlf.: 908 66 683
- Svein Rekdal
nestleder
tlf.: 902 03 133
- Bjørn Nauste
sekretær
tlf.: 951 12 917
- Arnt Ove Viken
kasserer
tlf.: 911 31 472
- Anett Sandøy
styremedlem tlf.: 988 38 647
- Gjermund Frisvoll 1. vara
tlf.: 480 29 073
- Per Helge Hamre 2. vara
tlf.: 920 55 345
Arbeidsutvalget består av: Svein Rekdal, Bjørn Nauste og Anett Sandøy.
Styret er i ferd med å utarbeide planer for sesongens aktiviteter. I tillegg til nødvendig
vedlikeholdsarbeid på havna og landanlegget, vil markering av foreningens 30 års jubileum bli
fokusert. På den foreløpige plan ligger en småbåtens dag 18. juni.
Vedlikeholdsarbeidet vil som tidligere, bli organisert som dugnad. I h.h. til foreningens vedtekter, er
dugnadsplikten fastlagt til 10 timer pr. år. Dugnadsinnsatsen er verdsatt til kr. 200,- pr. time.
Alternativet til dugnadsinnsats er innbetaling av kr. 2.000,- pr. år.

Så langt, har styret fastsatt følgende plan for organisert dugnad i 2016: Lørdag 7. mai,
lørdag 21. mai, lørdag 4. juni, lørdag 13. aug, lørdag 27. aug, lørdag 10. sept. Alle
dager mellom kl. 10.00 og 15.00.
Dugnad kan utføres også utenom de fastlagte dager, men da etter avtale med arbeidsutvalget
v/Svein Rekdal tlf.: 902 03 133
Eresfjord Småbåtforening har gjennom en treparts avtale med Kolbjørn Lervoll og Bjørn Nauste,
forpliktet seg til dugnadsinnsats i forb. med gjenreising og vedlikehold av kvilehytte på Hornsgjærdet.
Som gjenytelse for den innsats småbåtforeningen utfører på kulturminnet Hornsgjærdet, vil
småbåtforeningens medlemmer med fast båtplass, få anledning til å bruke kvilehytta etter nærmere
fastlagte regler. Eresfjord Småbåtforening vil komme tilbake til regler for bruken gjennom en senere
medlemsinfo.
Gjenreisning av kvilehytta på Hornsgjærdet er kommet godt i gang, men en del arbeid gjenstår.
Planen for det videre arbeid er at kvilehytta skal stå ferdig til bruk i løpet av 2016. I forb. med
ferdigstillelsen, vil det være behov for 4-5 personer som kan avsette tid til dugnadsinnsats i 2-3
dugnadslørdager. Dugnadsinnsatsen på Hornsgjærdet likestilles med dugnad i havna og godskrives
opp mot dugnadsplikten. Vi ber den som kan tenke seg å delta med dugnad på Hornsgjærdet,
om å ta kontakt med Bjørn Nauste tlf.: 951 12 917
Eresfjord Småbåtforening vil uttrykke tilfredshet med medlemmenes gode dugnadsinnsats i 2015 og
håper den fine innsats fortsetter. Styret vil ønske dere alle lykke til med en fin småbåtsesong i 2016.

SMÅBÅT ER TRIVELIG
For styret
Mellvin Steinsvoll

