INFO – skriv Elde Moloanlegg. 2010-2011
Skipp o hoi alle båtfolk.
Styret vil med dette takke alle frammøtte medlemmer for en flott dugnadsinnsats i 2010- 2011.
I 2010 har vi fått montert lys og strøm på begge bryggene. Vi har også støpet dekke på moloen. Vi har fått
oppmontert kameraovervåkning for hele anlegget.
Også vanlig vedlikehold, maling, rydding, etc. etc.

I 2011 har vi anskaffet et båtoppsett, og lagt planer for kai/buffer ved eksisterende oppsett, disse planene er til
behandling hos kommunen, med mulig oppstart til våren 2012. Det er blitt laget ny overgang mellom molo og kaier,
samt forsterket landfester. Vi har også hatt et innbrudd på vårt anlegg høsten 2011 (viktig med vakthold) men vi kan
ikke se at det er stjålet ting av store verdier. Styret anmoder båteiere å kontrollere sine båter jevnlig og gi
tilbakemelding hvis det har vært innbrudd, for å kunne sjekke dette med kameraopptak. Det er funnet noen
bensinkanner ved snuplassen, noen som mangler?

Dugnadsånden er ikke på topp hos oss, men vi får nu jobbene gjort takket være de som møter opp, jfr årsmøte
vedtak av 2004 vil de som ikke har utført dugnad motta giro i posten.

Styret vil også påminne medlemmene om følgende;





Alle båter som skal ligge i EMA`s anlegg må være forsikret, jfr. § 1 i havnereglerne.
Det skal brukes strekkavlastere på fortøyningene, jfr. § 2 i havnereglerne, samt at fortøyningene må være
stramme.
All manøvrering i havna må skje varsomt, jfr. § 3 i havnereglerne.
Forbud om å leie ut båtplassen til andre, uten styrets tillatelse, jfr. § 4 i vedtektene

Elde Moloanlegg leier også ut vinterplasser, for å kunne gjøre dette er styret avhengig at båteiere som setter opp
sine båter for vinteren gir styret beskjed om dette. Fortøyningstau skal da fjernes fra båtplassen.

Vintervakt -ordningen er nå godt i gang. Styret ber medlemmene om å stille på sine vakter. Vakt/kvitterings lister,
ligger i bua.
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