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Styret har hatt følgende sammensetning i 2021
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Det har vært avholdt 8 styremøter og en god del arbeidsmøter i 2021 hvor
planlegging/fremtidig oppgradering av havna , og planlegging av dugnader har stått i fokus.

Ting som er utført i 2021

Oppstart planlegging av slip/+ div fôrbreddene arbeider slip(pågår enda)
Tilrettelagt for oppstillingsplass bobiler 4 stk med strøm
Overgang strømsøyler brygger
Oppgradering av areal mellom klubbhus og utsetter rampe (pågår enda
Overgang av samtlige brygger
Støpt mur mot havet mellom gjestebrygge og utsetter rampe
Eksisterende kamera overvåkning oppgraderes (ikke ferdig enda)
Montering av redningstiger på brygger
Strekkavlastning på Betong brygga
Steinlagt rundt utsetter rampe

Ting som skal utføres i 2022

Info Tavle nedkjøring til havna ????
Kontinuerlig arbeide med slip er må det lages en ny forenklet reguleringsplan
Flytting av BU til sliptomta
Kledning av strømskap som står på vegger på noen naust
Opparbeidelse av tomt grill hus
Ferdigstille bobilcamp
Vedlikehold av fortøyninger på samtlige brygger (stor jobb må ha dykker her)
Oppgradering av Bu ved utsetter rampe som skal til sliptomt
Rep av gjestebrygge
Ny kjetting E brygga
Plating over rør ved fyllingsbrygge

Utleia av klubbhus i 2021 var også lavere en vi forventet og det er noe som koronaen må ta
skyld i og det er lite som vi kan gjøre noe med , og vi regner at på de 2 siste årene så har vi
hatt 65% mindre med utleie en normalt. Dette er noe som også merkes i klubbkassen
I 2021 hadde vi 2 fellesdugnader hvor oppmøte som i 2020 var fantastisk bra , og enkelte på
dugnaden kan føle at her er det for mange i forhold til jobbene som skal gjøres. Vi i styret ser
bare positivt på dette da vi mener at vi som bruker havna får bedre bekjentskap med
hverandre, vi som er brukere av Hauknes Marina.
Det er også en god del medlemmer som kjøper seg fri fra dugnaden og det er noe som vi alle
må respektere da det er mange som ikke får tiden til å strekke til i helger og ettermiddager.
Ting som ble gjort på dugnaden er som i alle år overgang av alle bryggene ,landganger,
fortøyninger strømsøyler landfester etc + det vanlige rydding i naustet vårt.
Vi har også dette året jobbet mye med slipen ,og det viser seg at for å få dette godkjent så må
vi få laget en forenkla reguleringsplan for området slipen skal være. Styret ser at her er vi nødt
til å leie inn et firma for å få fart i denne saken slik at vi får godkjent området. Det er ikke tvil
om at dette er en sak som vil ha stor betydning økonomisk for oss.
Vi har også hatt en oppdatering på kameraovervåkningen i havn i 2021 og regner med at den
skal være ferdigstilt i 2022.
I forbindelse med russetiden så var det en god del trafikk av russ nede i havna og vi hadde
situasjoner som vi ikke ønsker der nede (bruk av engangsgriller). Etter påske i år blir vi å
kontakte skolen for å få en dialog med russen og skolen.
Vedrørende økonomien til Hauknes Marina så er den under kontroll henviser her til
regnskapet og budsjettet.
På årsmøtet i 2021 ble det bestemt at hvert enkelt medlem skulle betale inn kr 500 da vi har
mistet inntekten fra lotteriet som vi har kjørt vært år.(blir sendt ut nå)
Styret legger også frem forslag til årsmøtet at dette blir gjort også for året 2022.
Vår hjemmeside prøver vi å forbedre hele tiden og vi er veldig glad at Tore Braaten tar seg av
denne jobben på en utmerket måte
Styret vil takke alle som har stilt opp på dugnader/jobber og slik vi føler det så er
medlemmene veldig stolt av havna og det vi har fått til i løpet av disse årene.
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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Leder
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Sekretær

