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Styret har hatt følgende sammensetning i 2015
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Det har vært avholdt 11 styremøter og en god del arbeidsmøter i 2015 hvor det nye
klubbhuset har tatt mye tid + utvikling av selve havna

Ting som er utført i 2015
Råbygg klubbhus vår 2015
Innredning av klubbhus høst 2015
Balkong klubbhus høst 2015
Oppsetting naust ved sliptomt
Ferdigstillelse strøm naust
Fjerning av leirnabb indre havn
Komplettering av parkbelysning
Ting som skal utføres i 2016
Ferdigstillelse av klubbhus høst 2016
Ferdigstillelse av naustområde ved sliptomta avhengig av godkjennelse av kommunen
Ferdigstillelse av sliptomta
Oppslagstavle nedkjøring til havna
Styreskinner landganger
Nytt anker betongbrygga
Montering av bølgedemper ved fyllingsbrygge
Flytting av bu til sliptomta
Rivning av gammelnaust som i dag brukes til lager
Sjekking/filming av ankere betongbrygge(kostbar sak)

Fredag den 17.4.2015 ble en merkedag for Hauknes Marina da startet vi opp med råbygget til
klubbhuset og i løpet av fredagen kom alle veggelementene opp og sperreverket så i løpet av
lørdagen hadde vi tett bygg.Styret er veldig stolt over dette bygget, og vi håper at dette blir et
hus som blir til stor nytte for alle våre medlemmer.
I 2015 hadde vi 3 fellesdugnader hvor oppmøte var brukbart hvor vi fikk ryddet opp i havna
og fikk en oppstart med balkong klubbhus.

Styret har også bestemt at det skal kjøres et båtlotteri i 2016 slik som vi har gjort det før om
åran.Vi er klar over at det er en del medlemmer som ikke liker dette loddsalget, men vi ser at
vi har et overskudd på ca 120-130tusen kr, noe som er mye penger for foreningen,og derfor
blir den gjennomført.
Vedrørende økonomien til Hauknes Marina så er den under kontroll henviser her til
regnskapet og budsjettet.
Hauknes Marina har søkt kommunen om 10 stk nye naustplasser fra sliptomta og innover mot
Mo men vi har enda ikke hørt noe fra Kommunen om en eventuell tillatelse til det,vi tror at
avgjørelsen blir tatt når kommunen og veivesenet har bestemt seg hvordan avkjøringen fra E6
skal være så her får vi bare ha tålmodighet.
For å oppdatere vår hjemmeside så har vi vært så heldig å få Tore Bråten til å utføre dette for
Hauknes Marina slik at vi kan bli bedre på å informere våre medlemmer.
Styret vil takke alle som har stilt opp på dugnader/jobber i løpet av 2015.
Det sittende styret vil takke for den perioden vi har lagt bak oss å ønsker det nye styret lykke
til i kommende periode.
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