
Årsmelding for 2021, Jørpeland Båtforening. 

Styret har i 2021 bestått av … 

Formann:  Eivind Fosså  Valgt for ett år. 

Økonomiansvarlig: Stian Fjelde Valgt av årsmøtet 2017 

Sekretær: Tor Jan Aarstad  Valgt av årsmøtet 2017 

Styremedlem: Einar Fiskå  Valgt av årsmøtet 2017 

Styremedlem: Ola Vestbø  Valgt av årsmøtet 2018 

Styremedlem: Otto Fjelde  Valgt av årsmøtet 2018 

 

Varamenn til styret i 2021: 

1. varamann:  Tom Arild Lekvam 

2. varamann: Egil Knutsen 

  

Revisor: Tor Marlow Barka 

 

Slippansvarlig 1: Tor Morten Lekvam 

Slippansvarlig 2:  Tom Arild Lekvam 

 

Valgkomite: 

Svein Log 

Erling Bratthammer 

Kjell Inge Bjørheim 

 

Ansvarsområder for styremedlemmene i 2021: 

• Fordeling av ansvarsområder: 

✓ Møteinnkaller, referent og brevskriver: Tor Jan Aarstad 

✓ Havneansvarlig/Båtplasser: Eivind Fosså 

✓ Strøm: Stian Fjelde og Otto Fjelde 

✓ Vann: Einar Fiskå og Ola Vestbø 



✓ Vaktmesteroppgaver drift: Einar Fiskå og Ola Vestbø 

✓ Slipansvarlig: Tor Morten og Tom Arild Lekvam 

 

Årsberetning for 2021 

På grunn av ekstraordinære omstendigheter i tilknytting til koronaepedemien 

Covid 19, ble Årsmøtet 2021 avholdt 21. oktober 2021. Årsmøtet vedtok 

enstemmig at sittende styre og andre i valgte posisjoner fortsetter fram til 

Årsmøtet 2022. 

 

Det har vært 7 styremøter i 2021. 

Saker til behandling: 

1) Kontakter med Strand kommune. 

 

- Møter med Fagleder Gudmund Selvær, hvor vi tok opp: 

 

    * Makebytte hvor JBF får et eierforhold til Ståltuntomta i bytte mot den 

       evigvarende avtalen om vinterlagring av båter ved Tunglandbrua. 

       JBF har tidligere fått svar fra kommunen: Avtalen JBF har med 

       Strand kommune for vinterlagring av båter på en del av det området    

       som i dag brukes til Bobilparkering, videreføres. JBF bruker det  

       området som er nødvendig, mens kommunen drifter Bobilparkeringen   

       på de gjenværende plassene.  

  * Mudring av elveløpet. 

     Gytesand fra elva lager sandbanke i elveosen.  

  * Lagt ut blåser for å markere steinene mellom Selsteinen og staken.        

     Kommunen tok inn blåsene i høst. Skal JBF være behjelpelig å få de på plass    

     igjen? 

  * Bobilparkering ved Båthuset. 

  * Bossdunker ved brua. 

  * Plenklipp på Ståltuntomta. 

  * Skilt med henstilling til ikke å mate fuglene og oppsamling av avføring  

     fra hunder. 

 

Det har i ettertid ikke vært bevegelse i noen av disse sakene. 

    

2) Arbeid med molo: 

 

      Styret har brukt en del midler for å komme videre i arbeidet med moloen. Nå       

      er moloen ferdigstilt på langsiden ut til svingen. Styret brukte fullmakten fra  



     Årsmøtet 2019, med mulighet til å ta opp et kortsiktig lån på inntil 500.000,-  

     til en større investering. Styret tok opp et kortsiktig lån på 100.000,- for å  

     legge en 15 cm armert betongkappe på toppen av gruslaget. Dermed er første   

     del av moloen ferdig, og grusen er beskyttet mot neste storm. Det jobbes med  

     belysningen.   

 

3) Rehabilitering av slippene: 

    Begge slippene er ferdig renoverte. JBF takker Otto Fjelde for en uvurderlig 

    innsats. Flere av skinnene på begge opptrekkene måtte skiftes, og flere deler  

    på motorene for opptrekkene måtte skiftes.  

 

4) Samarbeid med Skjersvika Båtforening: 

    Styret i JBF har diskutert og vurdert samarbeidet med Skjersvika Båtforening.           

    Vi er kjent med at det finnes planer for utbygging av strandsonen i Skjersvika,  

    og vi har bedt om et møte med Strand kommune for å bli orientert om  

    planene. Det har vist seg å være veldig vanskelig å få kommunens  

    administrasjon i tale. Brev blir ikke besvart. 

    Styret har hatt kontakt med forsikringsselskapets «Fri rettshjelp», men det var  

    vanskelig å få hjelp der. 

 

5) Logo for JBF: 

    Styret har vurdert å gå til innkjøp av vimpler med den nye logoen. 

  

6) Innkjøp av gulvvasker til Båthuset: 

    Styret fikk et gunstig tilbud på en gulvvasker for renhold i Båthuset.  

    Gulvvaskeren er på plass og virker godt. 

7) Økonomi i Jørpeland Båtforening: 

    I forbindelse med utbygging av moloen, ble det tatt opp et kortsiktig lån på  

    100.000,-. Lånet tilbakebetales våren 2022. 

    Båthuset har vært lite utleid under Coronaepedemien. 

    Det er full kontroll på økonomien. 

 

 

Jørpeland 04.04.2022 

Tor Jan Aarstad 
Sekretær JBF 

 

 


