
 

 

             Havnesjefens rapport 2021 

 

Vi har 13 utmeldinger men stadig nye medlemmer kommer til foreningen. 
Pr.30.09.21har vi fått 44 nye medlemmer. Tilsvarende 24 nye i 2020. 
2 medlemmer har gått inn med utvidet innskudd pga, større båtplass. 
 

Foreningen har nå 13 stk seilbåter i klassen 2.4 i havna. 
Siste helga i august ble det arrangert NM runde. Seilerne gjorde en flott innsats, med 2 plass 
som beste plassering etter to dager på fjorden. Resultatlista var godt representert av de 
andre lokale seilerne. 
Vil presisere at kran på kai kun er bruk av seilere. 
 

Bryggeanlegget fikk hard medfart i vår når isen gjekk. Flere lodd flyttet seg.  
 

Har hatt tre dugnader i vår. Det meste av dugnaden ble brukt på å stramme opp 
fortøyninger. God dugnadsånd i foreningen. Ros til et par pensjonister som fikser og følger 
med i havna på dagtid.  
 

På sikt må vi legge en plan ang.størrelse på moringer. Det må nok suppleres med nye og 
tyngre moringer.  
 

Fortøyning av båter er for det meste bra. Alltid aktuelt å sjekke tauverk og 
strekkavlastninger. 
Vil minne om å ha stramme fortøyninger, båten skal ikke ligge å slenge i båsen. 
  
Fortøyninger skal under normale omstendigheter ikke ligge over gangvei eller 
gangbar utrigger. 
Det kan gjøres unntak ved dårlig vær og i vinterhalvåret .Det må ikke være til ulempe 
for andre brukere av havna. 
 

Nå er alle plassene målt opp og foreningen har kontroll på bredde av plass. Ingen skal selv 
utvide båtplassen. All endring skal kun utføres etter avtale med havnesjef eller 
bryggeformenn. 
  
Dessverre har vi hatt tyveri av to båter, bensintanker og tauverk tidlig i sommer. Noe kom til 
rette igjen heldigvis. Husk forsikring og meld fra til politi ved tyveri. 
 
Vil minne om låsing av porter. Her har alle et ansvar å se etter at porten er låst når en 
forlater havna.Det har vært for mange avvik fra vaktselskapet i sommer. 
 
Kontordagen er det Walter og havnesjef som har tatt oss av. 
 
Som havnesjef er eg fornøyd med sesongen. 
 
Arvid Johnsen 
Havnesjef. 
 

 

 

 


