TORVEFJORDEN BÅTHAVN
INFORMASJON TIL MEDLEMMENE VÅREN 2018.

Årsavgiften.
I år stifter vi giroen sammen med utsendelsen før
sesongen.Denne forfaller til betaling 25. april. Vennligst
betal slik at vi unngår ekstra arbeid med purringer. Styret
har vedtatt et purregebyr på kr. 100,- Husk endelig at
innbetalingen merkes med båtplass og eller navnet til den som
er registrert som eier.

Nattevaktordningen.
Nattevaktordningen starter i år opp fredag 27. april, og vil
vare fram til lørdag 29.sept.Se forøvrig separat informasjon
og vaktliste. LES DETTE NØYE. Vi vil minne spesielt om
følgende:
- Dersom datoen for tildelt vakt passer dårlig, så
kan man ta kontakt med en annen på lista for å
til et bytte. Alternativt kan en av vaktmestrene
eller forretningsfører kontaktes, og disse vil
skaffe vikar.
- Nøkkelen hentes på ESSO stasjonen på Tangvall.
Husk å levere nøkkelen tilbake etter vakt !!!

Parkering.
Vi fortsetter ordningen med 2 parkeringskort som skal ligge
synlig i bilen.Kortene er bare til eget bruk – besøkende.

Fremdeles henstiller vi til langtidsparkering på øvre
plan.
Det er viktig
både foran og
Pass på at du
mot sjøkanten

å passe på at der er fri tilgang til konteiner
på sidene.
utnytter plassen ved å parkere ”helt ut” både
og inn mot heia.

Smelting av is
Vi minner om at årsmøtet vedtok en endring i reglementet det
det nå ikke er tillatt å bruke framdriftspropellen til å
smelte isen rundt båten. Årsaken er at vi har registrert
skader på utriggere å bryggeforankring.

RENOVASJON.
Vi fortsetter ordningen med at Avfall Sør setter ut 1000 ltr.
dunker for hytteavfall. Disse er ment å brukes for hytteeiere
som har betalt for hytterenovasjon. Dersom du ikke har fått
nøkkel, må du henvende deg til Avfall Sør tlf 38177070. Alle
andre har fått nøkkel til låsbar konteiner for havneavfall.
Av hensyn til luktplagen er det en fordel om rekeskall og
lignende leveres direkte til måkene.

Både dunkene og konteineren er bare ment å skulle
brukes til husholningavfall,og ikke andre store
gjenstander.Annet avfall skal leveres på
gjenvinningsstasjonen.

Tyveri eller hærverk
Vi oppfordrer til at dem som eventuelt blir rammet av tyveri/
hærverk melder fra til vaktmester umiddelbart slik at videoopptaket kan bli sjekket.

Maksimale båtstørrelser
Vi minner om maksimalstørrelsene som er følgende:
2,5m plass
5 tonn
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24
26
33
36
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45

fot

Utleie av båtplassen.
Vi minner igjen om at båtplasseiere som leier ut plassen
slurver med å informere leietaker om reglement og
vaktordningen.Videre presiseres det at alle båter i havna skal
ha ansvarsforsikring. Det er eierens ansvar å
informere tilfredsstillende

Opplagsplassene.
Vi minner om at opplagsplassene skal ryddes og alt utstyr og
materialer fjernes innen en uke etter at båten er satt ut.
Gjenværende utstyr betraktes som søppel, og fjernes event. på
båteiers bekostning.
Vi har begrenset plass til utstyr og hengere, og dette kan
event. lagres bare etter avtale med vaktmestrene.

Fellesutsetting av båter
Det blir organisert fellesuttak av båter lørdag 5. mai.
De som ønsker å være med, må møte opp fra morgenen av.

Innbetalinger
Mange slurver med å merke innbetalinger for årsavgiften,
strømregning osv. Det er viktig at innbetalingen er merket
med båtplassen det gjelder eller navnet på den som er
registrert som eier av plassen.

Hjemmeside
Hjemmesiden er nå etablert. Aktuell informasjon er å finne på

torvefjorden.net

Mailadresser
Vi har ikke fått inn mange mailadresser. Vennligst send den
til mikal.hansen hotmail.com

Tillitsvalgte/Ansatte.
Etter Årsmøtet har vi følgende Tillitsvalgte/ansatte:
Formann:
Styremedl:

Tormod Urdal
Sten Sløgedal
Einar Andreassen
Kurt S Solli
Asbjørn Jacobsen
Vaktmestre: Sigurd M Larsen
Gunnar Larsen
Forr.fører: Mikal Hansen

95753052
48881158
48046543
91399748
90042158
91514589
48355909
90648759

TIL SLUTT VIL VI I STYRET ØNSKE ALLE MEDLEMMENE EN

RIKTIG GOD SOMMER !
Søgne
Styret

mars 2018.

