Til SBF’s rettighetshavere

Solvik, 25. mars 2019

LITT INFORMASJON ETTER ÅRSMØTET I SBF
Vi ønsker med dette å informere litt i forbindelse med utsendelse av referat fra årsmøtet i
SBF avholdt den 19. mars, da denne utsendelsen er litt annerledes enn vanlig.
1. Faktura for sommerleie 2019 kommer pr mail
Den ligger med andre ord IKKE faktura ved denne utsendelsen som tidligere år.
Grunnet overgang til X-Marine havnesystem vil faktura for havneleie heretter komme
på mail. Det er også viktig å gå inn på «min side» å kontrollere og evt oppdatere
personopplysningene. Egen info om pålogging og engangspassord kommer i posten.
2. Endring i nattevakts rutiner fra og med 2019 sesongen
Årsmøtet vedtok med overveldende flertall å endre dagens nattevaktsordning med
virkning fra 2019 sesongen. Medlemmene skal heretter kun gå vakt fra kl 20-24 (mot
tidligere kl 21-05) hvoretter ett patruljerende vaktselskap overtar i periode fra: kl. 0006. Fra i år legges det også ut vaktkalender på web-siden. I tillegg sendes det ut en
sms dagen før vaktdagen, der følger det med en kode (kun ett tall) som er til
nøkkelboksen (grå boks) for å komme seg inn på havnekontoret. Det er kun 2 vakter
pr kveld, ingen vaktsjef. Nøkkelen legges tilbake i boksen etter endt vakt.
3. Salg av 34 båtplasser på ny M-Brygge.
Gitt nødvendig byggetillatelse for M-bryggen av Bærum kommune, gjennomføres
mudringsprosjektet og etablering av ny M-Brygge. Vi forventer kommunal
godkjennelse for M-bryggen foreligger ca 1. april basert på når søknad ble innsendt.
Årsmøtet vedtok at rettighetshaverne i perioden fra årsmøtet til 1. april har
fortrinnsrett til kjøp av inntil en plass på M-bryggen etter «først til mølla prinsippet»
før plassene legges ut på hjemmesiden/Finn.no. Vedtektene sier at en
rettighetshaver maks kan eie to plasser. Interessen fra rettighetshavere har vært
overraskende god. Pr skrivende stund er 22 stk 3,5 m solgt og 4 stk 3,0 m solgt, så det
er mao kun få plasser igjen.
Forøvrig oppfordres det til å følge med på foreningens hjemmesider
www.solvikbaatforening.no
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