Lakseberget Båtforening – medlemsmøte Solvik Klubbhus
Tirsdag 16.10.2018 kl 19.00
Tilstede – Styrerepresentanter (7), ansatt (1) samt 49 medlemmer

REFERAT
1. Presentasjon og innledning.
Styreleder, styremedlemmer og havnesjef ble presentert. Styreleder innledet og informerte at dette
er ment som ett informasjons- og dialogmøte, ingen vedtak skal fattes.
2. Vakt-systemet i havna
Ordning med kveldsvakt/kameraovervåkning og uten vaktsjef har stort sett fungert godt denne
sesongen. Litt innkjøringsproblem da systemet uten vaktsjef var nytt for mange, samt med sms/epost utsendelsene.
3. Økonomi
God økonomi, så langt i år omtrent på budsjett.
4. Kunstig Rev/kunstinstallasjon over og under vann Sjøholmen.
LBF har to bøyer som må flyttes p.g.a. kunstinstallasjonen. Ny plass tilvist av havnesjef i BK, men
Sjøholmen nekter så langt å betale for flyttingen. Styret følger saken tett.
5. Kyststi
Ingen ny informasjon fra tidligere status.
6. Problembåter i havna
LBF har 2 båter henlagt i havna, en med ukjent eier, og en som vi har klart å få kontakt med Prosess i
gang med fjerning.
7. Facebook og hjemmeside.
Følg oss der. Nyttig informasjon blir lagt ut fortløpende. Månedsbrev per mail til medlemmene ble
foreslått.

8. Låssystemet i havna
Har fortsatt utfordringer, Systemet er for ustabilt, og kostnadene til vedlikehold og reparasjoner er
høye. Det jobbes med å finne god løsning.
9. Utvidelse av båtplass
6 – 7 søknader mottatt i vår. De fleste ble innvilget. Ny runde nå i høst.
10. Vedlikeholdsplan.
Orientering om arbeidet. Skifter ut 14 moringer denne høsten. Elektriske arbeider utført sesongen
2018.

11. Parkering
Orientering om fremdrift. Styret jobber med Bærum kommune. Forslag om plass for av- og pålessing,
korttidsparkering, plass til havnesjef og sykkelparkering. P-avgift blir mest sannsynlig innført høst 18. Solvik båthavn utredes som alternativ parkeringsmulighet.
12. Flytting av havn/utfylling av sjøfront
Planprosess starter høst -18. Det må utredes ansvarsforhold for havna og arealplan hvor LBF må
integreres. Uvisshet om tidshorisont da det er flere prosjekter som påvirker dette. Sjekk kommunens
hjemmeside – Sandvika By/Sjøfront. Styret vil komme med info fortløpende på FB og med ny
oppdatering på årsmøtet Mars 2019.
13. Eventuelt
Havnesjef og styret fikk ros for innsatsen.
Styret takker for at så mange medlemmer møtte.

Bærum 17.10.2018
Charlotte Rødset
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