
Årsmelding fra styret i Søm båtforening. 2020. 

 

Styre har i 2020hatt følgende sammensetning: 

Leder:   Kjell-Olav Haugen 

Sekretær:   Trygve Songe 

Kasserer:  Vidar Lilleheim 

Båtplassformidler: Anders Lervold 

Bryggeansvarlig:  Asbjørn Saudalen 

   Tore Senum 

Dugnadsansvarlig: Dag Barkeland 

I tillegg har Åge Holm møtt på styremøtene fra bryggekomiteen, men uten stemmerett. 

 

Det er i 2020 avholdt 7 styremøter og behandlet 41 saker. 

 

 

2020 har også vært et år med videre utbygging/utskifting av venstre side av brygga. Arbeidet 

ble gjort forskriftsmessig og kostnadene ble innenfor budsjettet. Bryggeanlegget framstår 

som veldig fint. Utsettingsrampa fungerer godt. Vi har også satt opp skilt om at 

ikkemedlemmer kan bruke rampa, men da vipse en liten sum. Bryggekomiteen har som 

vanlig lagt ned et stort arbeid og virker å ha kontroll på alt. Styret har gått inn for at 

bryggekomiteen kan jobbe videre med utskifting av Pir 2. 

For tiden har vi 235 båtplasser,299 medlemmer og 6 båtplasser har skiftet eier. Det er 2 

båtplasser til salgs 

 

Kasserer Vidar Lilleheim har mye arbeid med å sende ut innbetalinger. I år har han fått hjelp 

av programmet Havneweb. Noen som gjør arbeidet mye enklere. Trygve Songe, 

vaktansvarlig og Anders Lervold, båtplassformidler er også fornøyd med Havneweb som de 

føler gjør arbeidet mye enklere. Havneweb koster penger og saken om vi skal avslutte 

Havneweb og gå for et annet program kommer opp på årsmøtet. 

 

Dugnad: Det er ikke alltid like lett å få til en effektiv dugnad. I år fikk vi også covid-19 som en 

ekstra utfordring. Mange var eldre og engstelige. Bryggekomite og dugnadsansvarlig la til 

rette for godt smittevern og de over 60 år ble fritatt fra dugnaden. I år var sammensetningen 

av dugnadsfolk veldig bra og de fikk unna jobben i en fei. Noen ganger har det vært 



dårligere. Styret har vurdert om vi må leie inn eksperter til å ta de største jobbene, men inn 

til videre videreføres dugnaden vår og høst. 

 

Båtvakt: Båtvaktene har gått veldig fint i 2020. Takket være telefonen så slipper man 

kvitteringslistene. Veldig lite uteblivelse fra vakt. Vi har jo også hatt utfordringer med covid-

19 her. Vaktene møtte selv sørge for at smittereglene ble etterlevd. Antibakk og hansker var 

på plass og vaktene måtte i løpet av vakta vaske wc.  Alle har utført vaktene på en flott måte. 

Det har i år vært noen tyveri fra noen båter. Politiet fant igjen noe tyvegods og det ble levert 

til eier. Noen er også blitt frastjålet bensin. 

 

Brygge: Bryggene fremstår som skrevet over veldig fine. En gjenganger er jo strekkfisker på 

fortøyninger. Dette sparer bryggene for mye slitasje og er bra for båten. og at noen bruker 

skøyteledning for å lade batteriene. Dette kan i ytterste konsekvens være livsfarlig. Så igjen 

oppfordrer vi til å bruke godkjente ledninger. Medlemmene er flinke til å bruke 

søppeldunkene og det holdes god orden rundt båter og brygge. Det har vært snakk om at vi 

skulle få et tømmeanlegg for septik i samarbeid med Raet nasjonalpark. Åge Holm har 

kontakt med Raet nasjonalpark. Vi minner om at det nå ikke er lov å tømme septik i havet 

innenfor Raets grenser.(Bryggekomite har egen årsmelding.) 

 

Parkering: Parkering har gått veldig fint i sommer, selv på de fineste dagene der hele Norge 

skulle ut med båtene sine, var det plass. De som har hatt opplag har også ryddet fint opp 

etter seg. Det er blitt hugget noen trær og  plassen ser innbydende ut. 

Parkering på brygga er en gjenganger. Det står skilt at her kan du bare stå 10 min ved av og 

pålessing, med stadig vekk så har noen stått i veien når utsetting av båter skal skje. 

Alternativ med bom er dyrt og virker unødvendig, så igjen oppfordrer vi til at 

parkeringsbestemmelsene overholdes. 

 

Til slutt vil jeg rette en stor takk til medlemmene som bruker havna aktivt. Vi i styre prøver å 

gjøre vårt beste for at forholdene skal ligge til rette for en fin båtsesong. Vi oppfordrer også 

sterkt til å møte opp på årsmøtet, slik blir vi en bedre båtforening. 

 

 

 

For styret 

Kjell-Olav Haugen 

Leder 


