Årsberetning kvina båtforening 2019
Styret har i 2019 avholdt 2 styremøter
Året 2019 har vært som 2018 et år med mye aktivitet og dugnad i havna.
Vi startet med å snu gjestebrygga som stormen i midten av februar fant det for godt legge på
rygg. Årsaken ble raskt funnet og bryggen ble forankret til bedre vær gjorde det mulig å snu
den. Den ble snudd tilbake 3 mai med god hjelp fra gode naboer med store traktorer.
9.mai var det ny dugnad på Sagbakken for å hente kunstgress. Dette var en tung jobb, og vi
brukte lang tid og mange turer til kvina før alt var på plass. Men med god hjelp fra flere av
medlemmene både på Sagbakken og i kvina fikk vi dette også til! Vi fikk også 100 meter
kantstein som skal brukes mot promenaden.
22.mai var det nok en dugnad der huset ble malt og vi hadde en sosial kveld med grilling
etterpå. Samtidig ble grøfter gravd og alt av vann/avløp og trekkrør lagt ned. Både til
havnehuset, tømmestasjon og service hus.
1.juni ble alle fortøyninger på samtlige brygger strammet etter.
Resten av helgene i juni gikk til å male ferdig huset, skifte bordkledning på en vegg, og lage
trapp til 2.etg
Juli gikk med til ferie for de fleste, men i havna jobbet det flere med å trekke strømkabler
både i bryggene og i resten av havna.. Og så kom det to forundringspakker som viste seg å
være ett komplett service hus!
August gikk med til å gjøre ferdig gressmattene, tømmestasjon og litt arbeid med
infrastrukturen i havna.
I september fikk vi lagt ned et større rør som skal lede mesteparten av elva ut av havna. Da
slipper vi at det flommer ut i overløpene, med risiko for oversvømmelse.
Samtidig fikk vi lagt ned trekkrør for strømtilførsel til havna.
Oktober ble resten av strømsøyler og lysmaster ferdig montert. Ble koblet og strømmen slått
på 7.nov. En ny milepæl ble nådd!
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