ÅRSBERETNING FOR RÅDE BÅTFORENING 2020.
1. STYRET har hatt denne sammensetningen i 2020:
Leder:
Hans Moan
Nestleder:
Hans Lyshaugen
Sekretær:
Bjørn Malmø
Kasserer:
Lars Reinskou
Havnesjef:
Kjell Erik Skovly
Styremedlem: Per-Arne Larsen
Varamedlem: Terje Skovly
Varamedlem: Rolf Victor Hansen
2. MØTER: Det er avholdt 8 styremøter i 2020. Styrets varamedlemmer er innkalt til styremøtene.
Havnestyret har hatt egne møter. På grunn av Koronasituasjonen har de fleste styremøtene vært
avholdt digitalt. Som følge av Koronasituasjonen er Generalforsamlingen for 2021 innkalt som
nettmøte og ikke som tradisjonelt møte. Styret ser at dette kan være utfordrende for noen
medlemmer som ikke har tilgang på digitalt utstyr, men har ikke funnet annen måte å avholde
generalforsamlingen på.
3. MEDLEMMER: Foreningen hadde 16.1.2021 759 medlemmer. Vi har fått 64 nye medlemmer
siste år og 35 medlemmer er utmeldt. Høyeste medlemsnummer 31672.
4. ØKONOMI:
Den største økonomiske utfordringen i 2020 har vært resterende kostnader fra utskifting av
gammel del av C-brygge i 2019. I tråd med generalforsamlingens vedtak for 2019 ble denne
kostnaden fordelt over 2019 og 2020. Som følge av dette har det kun vært gjort helt nødvendig
vedlikehold og utskiftinger i 2020. Med stor økonomisk forsiktighet i 2020 har det vært mulig å
holde kostnadene innenfor budsjett også i 2020.
5. HAVNA
Det har kun vært gjort helt nødvendig vedlikehold på havn og molo i 2020
6. SALG OG UTLEIE AV BÅTPLASSER
Det ble i løpet av året omsatt 18 båtplasser.
Det ble leid ut 140 plasser i 2020, noe som er ny rekord.
7. VAKTORDNINGEN
Vaktordningen har fungert meget tilfredsstillende. Det har etter vaktprotokollen ikke vært noen
netter uten vakt. Kun 2 vaktgebyrer er utstedt av foreningen gjennom året. Medlemmene får SMS i
forkant av vakten med påminnelse om vakt. Kameraovervåkingen har god forebyggende og
avskrekkende effekt.

8. DUGNADER
Det har på grunn av Koronasituasjonen ikke vært avholdt fellesdugnad i 2020
9. KLUBBHUS
Klubbhuset har som følge av Koronasituasjonen vært stengt for de aller fleste aktiviteter i 2020.
Toalettene har vært holdt åpne og har hatt ekstra hyppig renhold. Det har vært utplassert
hånddesinfeksjon i klubbhus og toalett.

10. SOMMERFEST
Det har på grunn av Koronasituasjonen ikke vært avholdt sommerfest i 2020. Vi får håpe vi
kan ha en ekstra fin sommerfest i 2021.
11. OPPLAG
Denne vinteren har foreningen 175 båter i opplag i havna. I tillegg ligger ca. 50 båter i
vinteropplag på vannet. Styret åpnet for at medlemmer kunne ha båtene lenger på land sommeren
2020 som følge av utfordringer knyttet til Korona.
12. LØFTE OG FORFLYTNINGSUTSTYR FOR BÅTER
Kran og Sublift har stort sett fungert bra i 2020. Det har vært nødvendig å gjøre noe service på
både kran og lift. Vi har hatt 10-års kontroll av kran og selv gjort service på Sublift.

16. KONGELIG NORSK BÅTFORBUND
Råde båtforening har kollektivt medlemskap i KNBF. Foreningen er også forsikret gjennom
KNBF´s foreningsforsikring. Endringer i reglene for momskompensasjon har medført at KNBF
har fått avslag på momsrefusjon for utgiftene i 2018 og 2019. Endringer i håndtering av
ordningen i Lotteritilsynet gjør at KNBF forventer at foreningen igjen kan komme med i
ordningen, antagelig forutsatt at vi gjør noen endringer i enkelte begrep i vedtektene.
Styret vil takke alle foreningens medlemmer for fleksibilitet og imøtekommenhet i et annerledes
år for Råde båtforening
Råde 17. Januar 2021
Hans Moan (Sign)
Styreleder

