ERESFJORD SMÅBÅTLAG

Årsmelding 2013
Styret
I 2013 har styret hatt følgende sammensetning:
- Mellvin Steinsvoll – leder
- Svein Rekdal – nestleder
- Arnt Ove Viken – kasserer
- Bjørn Nauste – sekretær
- Leidulf Frisvoll – styrerepresentant
Vararepresentanter:
- Gjermund Frisvoll
- Tor Erik Aarstad

Styretmøter
I 2013 er det avholdt 11styremøter med 68 saksnummer. Fra de viktige saker som er
behandlet, nevnes følgende:
- Administrative forhold.
- Styrets arbeidsmåte
- Oppfølging av erstatningskrav etter naturødeleggelser julen 2011.
- Sluttføring av eiendomsoverdragelse fra Nesset kommune.
- Oppfølging av søknader om økonomisk støtte.
- Nye søknader om økonomisk støtte.
- Formalisering ved styrevedtak av gjennomført praksis på forskjellinge områder.
- Økonomi
- Handlingsplan
- Dugnadsplan
- Div. forhold i havna – ønsker fra båteiere.
- Endring av låsesystem for støttemedlemmer.
- Prosjekt båtkultur og sjøsikkerhet
- Div. søknader om fast båtplass – pr. 31.12.2013 – 4 på venteliste.
- Nyinnstiftet utmerkelse ”Lagets færing”, er tildelt Svein Rekdal og Egil Arvesen. Tildelingen
skjedde 14. desember. Utmerkelsen skal henge høyt og skal kunne tildeles personer som
har vist spesielt stor interesse og innsats i arbeidet med å gjøre Eresfjord småbåthavn til en
god og sikker havn, samt fremstå som et miljøvennlig anlegg. Styret mener ved denne første
tildeling av utmerkelsen, å ha lagt lista på et nivå som bør etterfølges.

Medlemmer
Pr. 31.12.2013 hadde laget 47 medlemmer med fast båtplass, og 27 med støttemedlemskap.

Økonomi
Det vises til fremlagt revidert regnskap.

ERESFJORD SMÅBÅTLAG

Lagets rundskriv til medlemmene
- Rundeskriv av juni 2013 – div.info fra laget
- Julebrev av desember 2013 – div. info fra laget

Dugnadsinnsats
Oppgaveplan:
- Reparasjon av gjerde
ok
- Himling i sene
- Stolper for sikring i oppdrag
ok (montering ikke utført)
- Påbygg redskapsbu
ok
- Beising lysthus
ok
- Vakt småbåtdans
ok
- Utfar brygger – (egen dag)
ok
- Blomster i urnene
ok
- Reparasjon/vedlikehold av bord
ok
- Beising av vindusrammer klubbhus
ok
- Skilting av overvåkning
- Landgang gjestebrygge
ok
- Div. forefallende
Dugnadsdager:
- Lørdag 29. juni kl. 11.00 – 16.00 – Ansvar: Svein Rekdal
- Lørdag 13. juli kl. 11.00 – 16.00 – Ansvar: Bjørn Nauste
- Lørdag 20. juli Småbåtdansen kl. 20.00  Ansvar: Mellvin Steinsvoll
Hjelpemannskaper under Småbåtdansen får tilkjent 5 timer som dugnadsarbeid.
- Lørdag 17. aug. kl. 11.00 – 16.00 – Ansvar: Svein Rekdal

Aktiviteter
- Småbåtdansen 20. juli ble en skuffelse. Grunnen til at vi ble alt for få, ligger først og fremst i
et dårlig vær, men også i at tidspunktet kolliderte med Molde-Jazz. Bedre lykke i 2014.

Sluttord
Styret ser tilbake på året 2013 som et nytt godt år for Eresfjord Småbåtlag. Anlegget fungerer
godt både som havn og som miljøfaktor. Vi tørr våge den påstand at havneanlegget i Paulen
representerer en svært stor verdig for bygda.
Styret vil takke alle for fin oppslutning i året som er gått. Vi vil spesielt takke de mange som
gjennom fin innsats har deltatt i dugnadsarbeidet. Vårt flotte havneanlegg trenger mange som
er villig til å bidra.
Det nye styret ønskes lykke til med et viktig arbeid også i 2014.

Styret

