
Styremøte nr. 9/2020

Dato: 210920 

Sted: Andersenslippen

Referent: Helge

Til sterende: Endre, Atle, Maja, Magnus, Jan Olav, Sandra, Anstein

Frafall: Stian, Anders, Morten, Bjørn Erik, Vidar

Referat forrige styremøte godkjennes

Økonomi

11. september mottok Foreningen kr 183000,- i kompensasjon for tapte inntekter pga 
coronasituasjonen. Det har vært vanskelig å ha et budsjett i denne tiden, slik at det er vanskelig å si 
hvor mye dette betyr for den totale økonomiske situasjonen. 

Styret går inn for å søke om å få minst to NM lagt til Hankø i 2021. NM generer inntekter til 
foreningen.

Brygge/hus

Skjærgårdsbrygger AS har hatt inspeksjon, mere om dette i et eget punkt. Kjøkkenet er på det 
nærmeste ferdig, det mangler litt rørleggerarbeide. Det mangler ofte såpe på dispenseren i det 
utvendige toalettet. Dette må skjerpes inn ovenfor firmaet som har renholdsoppdraget. Før vinteren 
må hjørnet på tilbygget må støttes opp/forsterkes med betong.

Barn og ungdom

Fem deltagere fra FS på NC i optimist i Sandefjord sist helg, deltagere i tre klasser. For 14 dager siden 
var det lagcup i Bunnefjorden, et lag fra SF deltok. Christoffer Sørlie deltok med godt resultat i NC i 
Laser forrige helg. Jollegruppa holder på ut i oktober. Det er jollecamp på Yachtklubben med fire 
deltagere fra FS i høstferien. Dette er et arrangement som KNS har hatt i mange år, og nå også med 
deltagere fra FS og fra Bærum SF. Foreldremøte og vedlikehold av båter i slutten av oktober. 
Vintermøter med teori og sosialt samvær etter at sesongen er slutt. 



Tur/hav/kurs

Styret vil ta initiativ til å holde VHF kurs og regelkurs. Terminliste kommer. 

Brygga

Are har mottatt et tilbud på ny dreiemotor. Denne har det vært planer om å bytte denne i forbindelse
med bytte av hovedmotor, men pga kostnadene har dette blitt utsatt. Peder Nergaard vil bidra med 
30000,- forutsatt at SF oppgraderer strømforsyningen til en 16 Ah kurs. Leverandøren har gitt et 
tilbud på 98000,- for helt ny motor, gir og montasje. Alternativt inspeksjon og vedlikehold av motor 
og gir til 45000,- Begge priser uten moms. Atle får fullmakt til å gjøre en vurdering av hvilket tilbud 
som er mest hensiktsmessig i samarbeide med Are, og gjøre en bestilling. 

Status for bryggeanlegget er at flere kjettinger har røket, og flere kjettinger er nede på 20% tykkelse. I
tillegg er flere av kausene til tauene korrodert bort. Dette krever akuttiltak i form av at de svakeste 
kjettingene må byttes og de som ikke er så svekkede må kontrolleres neste 2-3 år. Et punkt koster 
15000,- å fornye, og det er snakk om så mye som åtte punkter som over tid må fornyes.

Disse forholdene berettiger at hastigheten på arbeide med ny brygge settes opp. Magnus viser 
videopptak av moringer som har smuldret opp og kjettingløkker som er relativt tynne. Det kan virke 
som om båtene som ligger i front har bidratt til å holde bølgebryteren på plass. 

Styret vil ta opp disse forholdene med kommunen i et forsøk på å få opp hastigheten på arbeide med
nytt bryggeanlegg. Magnus har laget en fotomontasje av forskjellige løsninger med tanke på størrelse
og plassering av nytt bryggeanlegg, og laget noen kalkyler på kostnadene. Styret foreslår å gå for en 
mellomløsning når det gjelder størrelse, med mulighet for å bygge på. Endre og Magnus vil ta kontakt
med naboen i nord, Zimmermann, og forelegge ham planene for ny brygge. Deretter ta kontakt med 
kommunen. 

Mht finansiering så er det en ide å søke om tippemidler til det nye anlegget. 

Stryet beslutter å gjøre akuttiltak for å sikre det eksisterende bryggeanlegget. Dette finansieres ved å 
ilegge alle båtplassene en ekstra engangsavgift på 30% på årets bryggeleie. Denne  muligheten for å 
øke bryggeleien er hjemlet i bryggevedtektene. 

Områdeplanen

Kommunen skal gjøre en politisk behandling av hvordan områdeplanen skal sluttføres, da det ligger 
an til at kommunen overtar planarbeidet i samarbeide med Rambøll. 


