Årsberetning 2017.
Styrets sammensetning:
Leder: Odd Høgbakk
Nestleder: Geir Hansen
Sekretær: Arne Wassnes
Styremedlem: Frode Karlsen
Styremedlem: Ole Morten Pedersen
Valgkomite: Halvar Wahlgren
Kjetil Reiersen
Regnskapsfører: Odd Kr. Kristiansen
Revisor: Arnt Larsen

Møter.
Styret har avholdt 2 styremøter, og behandlet 7 saker. I tillegg er det avholdt flere arbeidsmøter.

Status bryggeanlegg 2017
Bryggeanlegget var klart til bruk våren 2017. Gjennom vinteren ble anlegget plassert og fortøyd i sine nye posisjoner.
Arbeidet ble utført av Boreal Maritim etter avtale med Sparebank 1 forsikring. Det ble ved dugnad gjort en del mindre
justeringer av fortøyninger for å få bryggene i rett posisjon. Fortsatt gjenstår det noen justeringer og i tillegg å montere
søkker på ankertau. Elanlegget på bryggene ble også ferdigstilt, slik at de som har strøm kunne ta dette i bruk. Vann
fikk vi kun på brygge A sommeren 2017, brygge B og C vil få koblet til vann våren 2018.

Dugnad.
Det ble i 2017 arrangert 7 dugnadsdager. Av arbeid som ble gjort nevnes, montere/justere/flytting av
utriggere, flytting av bryggeelement fra C til A, mindre reparasjoner av tredekker, oljing, rengjøring av
pontonger osv.

Båtplasser.
I 2017 har vi mottatt 5 oppsigelser. Det er tildelt 34 nye plasser.
Vi har for tiden 30 stykker på venteliste. Det blir bestilt 3 nye brygger med tilhørende utriggere våren 2018.
Etter montering av disse og med de allerede oppsagte plassene vil vi kunne tildele ca. 20 nye medlemmer
båtplasser.

Økonomi.
Sparebank1 Forsikring valgte å godkjenne vårt gjenstående krav på 148 dugnadstimer, og dermed er siste
beløp på kr 40700,- utbetalt. Reisafjord Båtforening har i all hovedsak fått dekket alle krav, og
forsikringsoppgjøret er å anse som avsluttet.
Styret sendte i oktober 2017 krav til Statens Vegvesen om erstatning for tapte inntekter årene 2015 og 2016
på Kr. 355 800,-. Vi har fått indikasjon på at kravet er berettiget men det er pr.d.d ikke utbetalt noe beløp.
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