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Møtereferat Styremøte Årdal Båtforening 
 
Tid: Onsdag 27. April 2022 kl. 19:00 
 
Tilstede: Ronny, Endre, Arne Harry, Johannes 
 
Sakliste: 
 

1. Media omtale 

2. Dugnadslist 

3. Planlegging av aktiviteter 

 
1. Media omtale 

Båtforeningen har fått støtte til kjøp av hjertestarter fra gavefondet til Sparebanken 

Sogn og Fjordane. Den skal settes opp utenfor klubbhuset og Folkehjelpen vil tilby kurs. 

I den forbindelse ble Sogn Avis bedt om å skrive litt om det og båtforeningen sine 

aaktiviteter. Det ble en fin reportasje i Sogn Avis: 

https://www.sognavis.no/ny-investering-gjev-hove-til-a-sjosetja-luksusbatar-meir-

effektivt-ein-milepal/s/5-115-795001 

 

2. Dugnader 
 
Vi kaller inn til dugnad 23. og 24. Mai. Den deles over to hverdager, da helgene kan 

være opptatt av mange. Havnekomiteen setter opp plan for oppgaver som skal utføres. 

Et punkt som er ønsket sterkt er å shine opp toalettet, med nytt gulvbelegg og kanskje 

litt til, for at alle skal kunne bruke det uten å kvi seg. 

 

 

 

3. Planlegging av aktiviteter 

 

• Vi må oppdatere liste over båtplasser, fint om Kirsti kan gjøre dette ved hjelp av 

Endre 

• Vi jobber fortsatt med bensinfylling for å finne en billig løsning, men vil ikke gjøre 

investeringer i år 

• Vi ønsker å be alle medlemmer merke båt og henger med navn innen 1. Juni slik at 

vi kan håndheve vedtektene våre bedre: 

o OPPLAGSPLASSER Opplagsplasser på land blir tilvist av havnesjefen. Disse kan 
disponeres frem til 1.juli med mindre det pågår omfattende reparasjoner eller 
sykdom/uførhet inntreffer. Styret kan be om at båter i opplag på land etter 1. juli skal 
flyttes til en mer egnet plass og båteier skal dekke kostnadene ved flyttingen. Dersom 
medlemmet ikke retter seg etter lover og regler i forbindelse med opplag på land kan 
medlemmet sies opp og får da en frist til å rydde plassen sin til en avtalt dato for egen 
kostnad. Dersom opprydding ikke er gjort til avtalt tid kan styret rydde opp for det 
oppsagte medlemmets kostnad. Etter sjøsetting skal krybbe/henger flyttes til anvist 



plass så raskt som mulig. Alle plikter å påse at miljøforurensing unngås og at 
miljøskadelige avfall som olje og batteri etc. ikke blir plassert på ÅBF´s område. 

• Redningsselskapet kommer fra Leikanger 1. Juni. Da må vi lage litt liv og røre. 

• TriaMarine sitt besøk har blitt utsatt. Når de kommer, ønsker vi å få analysert om 

hvordan store båter skal plasseres. ÅBF må bli strengere på å påse at integriteten i 

bryggesystemet blir ivaretatt bedre. 

 


