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Det er siden forrige årsmøte avholdt 5 styremøter. I tillegg trekningsmøte som ble avholdt 18. mars 2017.
Årets trekningsmøte kunne tilby 3 ledige båtplasser for andelssalg og 1 sesongplass. Nye andeler ble solgt
og sesongplass utleid.
Som informert ved årsmøtet 2016, ønsket Styret en tilstandsrapport på bryggeanlegget.
Skjærgårdsbrygger som har levert anlegget ble rekvirert og utførte jobben første kvartal 2016.
Ingen store avvik ble avdekket, men noe kjettinger måtte byttes, samt ekstra moring og bunnkjetting til
jolle-brygga.
Styret ser det som svært viktig med dokumentasjon av bryggeanlegget i forhold til HMS/Internkontrollen
vår. Neste tilstandsrapport skal foreligge om 5 år, dvs. 2021.
Når det gjelder kameraovervåkingen ved bryggene, begynner kameraer og opptaker/nettleser å utgå på
dato. Styret har hentet inn oppgraderingstilbud fra eksisterende leverandør, i tillegg fra ytterligere to
andre leverandører og vil i løpet av kort tid beslutte leverandør. Kostnadsramme kr. 40-50 000,Dette er tidsriktig utstyr og hvor man som bruker kan gå inn på eksempelvis Smart telefon å følge med.
Erfaring tilsier at kameraovervåking er preventivt, og styret mener oppdatering av utstyret er viktig.
Vintersikring av bryggene, har Styret tidligere varslet innstramminger i forhold til tauverk og kjetting etter
endt sesong.
Dette skal fjernes når båten tas opp, og er respektive andelsinnehavers ansvar å påse.
Videre ser styret det som svært forebyggende og organisere oss med bryggeansvarlige, noe som gjør at
man fanger opp og løser ting fortløpende. Det være seg spørsmål eller innspill fra medlemmene, eller om
noe må utbedres på bryggene.
Bryggeansvarlige

Sone 1

Sone 2 og 3

Kjetil Eriksen

Ronny Haugen

Jon Ingar Engsmyr

Eivind Paulsen

Listranda Båtforening har høsten 2016 innført Vipps tjeneste for mindre beløp som eksempelvis
gjesteplass/sesongplass etc.
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