BRYGGESAMEIET JARLSØ VEST

Org.nr. 993 392 162

STYRET INFORMERER,
9. oktober 2017

Vedlikehold
Det ble et omfattende arbeide i sommer med å skifte kabler for lys og forbruksstrøm på pirene 1-5.
Heldigvis trådte mange til på dugnader slik at vi sparte mange titusener på det. Kostnadene ble
likevel høye, men det får vi komme tilbake til på årsmøtet. Det tok litt lang tid før sikringsskapet ble
oppgradert, slik at vi fikk lys på alle pirene, men nå er også dette i orden.
Det har også vært fin dugnadsinnsats (spesielt av pir mastere) på å olje landganger og utriggere for å
hindre sopp og råte. Det er også hyggelig at Jarlsø Eiendom har gjort det samme på bryggene.
Vi hadde en gjenstående jobb fra i fjor med å montere sinkanoder på kjettingene til pirene. Dette ble
utført i september, så nå håper vi kjettingene får ekstra lang levetid.
Stenging av vann
Vannet er planlagt stengt første uke i november. Skulle det bli fare for at det skal fryse tidligere, vil
det bli tatt på kort varsel.
Vinterstrøm
Styret har fått melding om at noen ønsker å la båtene ligge ute i vinter. Styret kjøper inn
strømmålere som blir leid ut til disse slik at til våren betales kun for det aktuelle strømforbruket. Det
er en enkel måler som settes i kontakten foran egen strømkabel og det vil koste kr 300 å leie den for
sesongen. De som skal ha båten liggende ute med strøm tilkoblet mellom 1. november og 15. mars
kan henvende seg til et av styremedlemmene eller til PIR master og få tilgang til slik måler. Hvis noen
ønsker å bruke egen måler, så vil det selvsagt være mulig.
Vedtekter
Styret får en del henvendelser og spørsmål som er hjemlet i vedtektene. Vi henstiller derfor at hver
og en setter seg inn i gjeldene regelverk.

Styret ønsker dere alle en fortsatt fin høst,
Jarlsø, 9. oktober 2017
Jan, Roar, Kjell Vidar, Steen og Tor Magnus

