Åstveitvågen Båtlag
Tertnes, 09.04.2019

Til medlemmene – Sesong informasjon
Velkommen til en ny båt-sesong!
Våren er kommet og ny båt-sesong er startet.
Det vil underveis i sesongen kunne bli gitt informasjon på våre hjemmesider og på
oppslagstavlen ved klubbhuset.
For generell informasjon henvises til årsmelding som ble utsendt tidligere i år og referat fra
årsmøtet som vil bli sendt i separat e-post, samt at dette blir lagt informasjon på
www.åvb.com
VIPPS for bruk av kran og Blankett for registrering av kran løft
ÅVB har tatt i bruk, som beskrevet i Årsmeldingen en ny form registrering av kranløft og for
betaling ved bruk av kran. Blankett som skal benyttes ligger i perm på Vaktrommet.
Det vil ikke være mulig med kontant betaling.
Vinterleie.
Alle som har fått leie plass gjennom vinteren skal ha fjernet sine båter fra tildelt Vinterplass
innen 1. April 2019.
Det er kun anledning til å la båt ligge i Vinterplass dersom dette er avklart direkte med
Havnesjef eller «eier» av plass. Ber derfor om at alle som ikke har flyttet båten sin innen
fristen, gjøre dette.
Lettbåter på land:
Lettbåter på land ønskes fjernet snarest, dersom ikke annet er avtalt med Havnesjef.
Hensikten er å skape rom for parkering i sesongen som kommer.
Dugnader:
Vi ønsker alle velkommen til dugnad
Mandag 13. Mai,
Tirsdag 14. Mai
Det er også planlagt for Dugnad i August , men dato for disse er ikke avklart enda.
Alle dager 18-21
Dugnadssjef Johan S. Holstad
Mobil: 47647983eller e-post johan.holstad@bkkfiber.no.
Vakt
Minner om at BEGGE vaktene skal signere for utført vakt i vaktprotokoll
Spørsmål vedrørende vakt vennligst kontakt vaktansvarlig Rune Tertnæs, fortrinnsvis på
mail. Alternativt sms melding. Se også vedlegg «Viktig informasjon vedr. vakt-ordningen
E-post tertnaes@gmail.com; . Mobil 41105617
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Vi har noen ledige båt plasser,bølgedemper, kajakk plasser og småbåthavn bøyer.
Vi ber om at medlemmer melder sin interesse innen 20.April 2019
Havnesjef har noen tilgjengelig plasser i bøyer i Småbåthavn, bølgedemper og kajakk stativ..




2 stk bølgedemper
3 stk småbåthavnbøyer
3 stk kajakkplasser

.
Vennligst henvend dere til Havnesjef innen 20.April.
Tildeling blir basert på ansiennitet av de som har meldt sin interesse
Arne Hessevik , mobil 92455817,
email; havnesjefastveitvagen@outlook.com

Faktura medlemsavgift, båtplass, strøm, bur etc.
Styret forventer at frist for betaling av medlemskap, båtplass, strøm og bur blir overholdt.
Styret og kasserer bruker mye tid på å følge opp innbetalinger og følge opp utestående
innbetaling fra medlemmer..
Styret ønsker dere alle en fin båt-sesong!
Med vennlig båt hilsen
Styret

Vedlagt:
 Informasjon om bl.a .vaktordning
 Oversikt styret 2019
 Vaktliste. Denne er også å finne på Hjemmesiden som krever innlogging.
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Vedlegg

Viktig informasjon vedr. vakt-ordningen:
Vedlagt mail til Aktive medlemmer sendes vaktlister for medlemmer som disponerer båtplass i
havnen denne sesongen. Vaktlistene er sortert på dato.
Vakt-listen er oppsatt med utgangspunkt i ønsker fra medlemmene. Ønsker for 2019 noteres i et eget
hefte som nå ligger tilgjengelig i klubbhuset. «Ønskelisten 2019» blir hentet inn av Vaktansvarlig
medio oktober.
Vi viderefører fjorårets ordning med forlenget vaktsesong så langt som vi har tilgjengelige vakter, uten
å ilegge ekstravakter utover gjennomsnittlig én familievakt og én enkeltvakt eller tre enkeltvakter pr.
sesong. Medlemmer som fikk flere eller færre vakter i fjor enn gjennomsnittet har fått dette regulert i
årets vakttildeling.
Passer ikke oppsatt dato for et medlem er det adgang til å bytte vakt med annet medlem, eller be en
vikar overta vakten. Dette må i så fall ordnes av hver enkelt.
Vakten skal gjøre seg kjent med gjeldende vaktvedtekter og vaktinstruks som er tilgjengelig i
vaktrommet i klubbhuset.
Vakt-tjenesten skal utføres fra klubbhuset, ta eventuelt kontakt med materialforvalter for utlevering av
nøkkel. Manglende signatur i vaktprotokoll betyr at vakten ikke er utført.
Vi gjør spesielt oppmerksom på at vaktene skal benytte redningsvest ved opphold utendørs
gjennom vaktperioden.
Det skal alltid være to vakter tilstede gjennom hele vaktperioden kl. 22.00 – 03.00, slik at sikkerheten
for den enkelte vakten blir ivaretatt på best mulig måte. Begge vaktene skal signere i vaktprotokoll,
manglende signatur regnes som ikke-utført vakt.
Dersom bare én person møter ved vaktperiodens begynnelse, skal den fremmøtte ta kontakt med
den andre som er oppført i vaktlisten.
Vikar-vakt:
Dersom oppsatt person ikke er tilgjengelig umiddelbart, skal den fremmøtte vakten kontakte andre
medlemmer som ved oppslag på informasjonstavlen har sagt seg villig til å vikariere ved fravær.
Styret anmoder interesserte om å annonsere dette på oppslagstavlen på klubbhuset.
Honorar til vikar-vakt er fastsatt til kr. 800 for enkeltvakt og 1.600 for familievakt.
Ved manglende fremmøte betales vikar-vakt av båtlaget, mens medlemmet som ikke møtte blir
belastet gebyr iht gjeldende regler; kr. 1.500 for enkeltvakt og kr. 3.000 for familievakt.
Ved spørsmål om vakter / vaktordning ta kontakt med Rune Tertnæs., Mobil 41105617; epost
tertnaes@gmail.com
GOD VAKT !

