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Årsmøte – kort info 

Årsmøtet som ble avholdt lørdag 21. mars 
på Sjøbua med etterfølgende årsfest på 
Sydvesten. 47 deltok på årsmøtet, hvorav 44 
hadde stemmerett. På årsfesten var det 
hele 71 stk som deltok. 

 

Tillegg i reglement for tildeling av båtplass i 
Helgeroa Båthavn. 
Årsmøtet vedtok et nytt punkt i reglement 
for tildeling av båtplass i Helgeroa Båthavn: 

4. 
Tildelt plass 
Ved tildeling av plass gjelder følgende: 

A) Den som står på venteliste må takke ja når 
fast plass (etter ønsket bredde) tildeles. 

B) Takkes det nei, mistes plassen på 
ventelista. 

C) Den som tildeles plass, kan hvis ønskelig, 
søke om fritak for bruk av båtplassen i 
inntil 3 år, som andre med båtplass, før 
den eventuelt mistes. 

 

Nytt styre 
Leder: Ole Johnny Christiansen 
Nestleder: Per Erik Wendel 
Kasserer: Per Erik Wendel 
sekretær: Lisbeth Danielsen  
Styremedl./arr.ansv: Janne Weel Johansen 
Styremedl./plassansv: Per Berle Christiansen 
Styremedl./vaktsjef: Sverre Haugene 
Styremedl./web-ansv: Robin Omlid Wold  
Styremedl./Bryggesjef: Aage H. Nilsen 
Styremedlem: Rolf Stordalen 
Styremedlem: Christopher Thuv 
Styremedlem: Kathinka Lunde 
Styremedlem: Geir Hem 
Styremedlem: Tove Braathen 

 
 
 
 
 

Utsetting av båter fra vinteropplaget 

Det vil heller i år ikke bli organisert 
fellesuttak. Hver og én organiserer dette 
selv. Avtal gjerne med andre båteiere hvis 
du feks trenger mobilkran til utsettingen.  
Frist for å sette ut båten var 5. mai. 
 
Dugnad 

Årets vårdugnad går av stabelen  
Mandag 11. mai og tirsdag 12. mai. 
Oppmøte er kl. 1700 begge dager  

Bli med å gjøre bryggeområdet presentabelt 
til både 17. mai og resten av sommeren.  
Ta med: 

 kost 

 drill 

 trillebår  

 flat spade 

 høytrykksspyler 
Arbeid som skal utføres er generell rydding 
av hele området, vindusvasking, rensing av 
pontonger for skjell og grønske, m.m. Møt 
opp oppfordrer bryggesjef Aage H. Nilsen 
 
Kun båtforeningen kan låne ut plassen din 

I Retningslinjer for utlån/-leie av båtplass 
Presiseres det kun båtforeningen skal 
forestå utlån/leie av båtplassen når den 
som har den ikke skal bruke båtplassen. 
Gjelder både hele sesongen og kortere 
tidsrom. I saker vedr. lån/leie skal 
plassansvarlig@helgeroabatforening.no 
kontaktes. Retningslinjene ligger i sin helhet 
ute på nettsiden vår. 
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Båtførerprøvekurs på Sjøbua  

Helgeroa Båtforening har gjort avtale med 
Oslo Båtførerskole om å avholde kurs i 
Båtførerprøven. Kurset avholdes på Sjøbua i 
Helgeroa og går over to dager til følgende 
tidspunkter:  

 Onsdag 13. mai kl. 1700-2100 

 Torsdag 14. mai kl. 1000-2000 
Kurset avsluttes med eksamen. 
Pris kr. 2 015,- per person.  
Prisen inkluderer kurshefte og 
eksamensavgiften på kr. 625,-. 
Påmeldingsfrist var 30.april til Geir Hem på 
geir@perskjokken.no. Sjekk om det fortsatt 
er ledige plasser. 
 
Sommerfest fredag 26. juni 

Vi inviterer til sommerfest fredag 26. juni. 
Også i år drar vi ut med Moder’n. Benytt 
anledningen til å ha moro sammen med 
båtforeningsvenner, gjerne også sammen 
med din bedre halvdel eller en god venn. 
Egenandel på kr. 200,-. Påmelding til Janne 
Weel Johansen innen 15. juni. Se egen 
innbydelse for utfyllende informasjon. 
 
Passer båten til plassen du har? 

I henhold til Reglement for kommunale 
småbåthavner § 2-4 skal båtens lengde ikke 
overstige lengden på bommene (utliggerne) 
med mer enn 1,5 meter. 
 
Kan ikke gå båtvakt? Spør reservene. 

Trenger du noen til å ta din båtvakt. Lista 
over villige personer med telefonnummer 
finner du på nettsiden vår: 
www.helgeroabatforening.no  
Prisen per båtvakt, avtales med vikaren 
direkte. 

Båtvakter –Møt opp! 

Vi minner om retningslinjene vedrørende 
uteblivelse fra vakt:  

 Den som verken går båtvakt eller får en 
egnet person til å gå båtvakt for seg, vil 
ved første gangs uteblivelse ilegges et 
gebyr på kr. 1 500. 

 Ved annen gangs uteblivelse vil 
båtplassleier ilegges et gebyr på kr. 2 250 
og en skriftlig advarsel om mulig 
oppsigelse av båtplassen dersom dette 
gjentar seg enda et år. 

 Tredje gangs uteblivelse fra båtvakt vil 
etter styrets behandling kunne medføre 
oppsigelse av båtplassen. 

Husk å få stedfortreder eller bytt med noen 
andre om du ikke har anledning til å 
gjennomføre egen vakt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Styret i Helgeroa Båtforening benytter 
anledning til å ønske deg og dine en  
riktig hyggelig og flott sommer, både  
med og uten båt. 

  

 

http://www.helgeroabatforening.no/

