
Steinsneshavn Båtforening 

Årsberetning for 2022 

Styret  

Følgende har hatt styre-/tillitsverv i 2022: 
 
Leder      Steinar Edvardsen  
Nestleder         Bjørn Bexrud  
Styremedlem          Magne Kjønnøy  
Varamedlemmer         Bjørn Cato Berg, Reinert Ellefsen og Ove Sunde  
Kasserer                Are Fritzon  
Sekretær                Tore Siljan  
Revisor                  Halvard Eik og Øyvind Olsen 
Valgkomité          Svenning Amundsen, Geir Johansen og Thor Willy Thorsen 
Havnesjef              Reinert Ellefsen, oppnevnt av styret 
 

Møter 

Det er avholdt 9 ordinære styremøter og ett ekstraordinært. Større saker som styret har 
behandlet i 2022 er:  

Grusing av opplagsplass: Opplagsplassen ved nordre molo er gruset etter anvisning fra 
kommunen og i samsvar med reguleringsplan. 

Utrasing nordre molo: I august ble det oppdaget at ca 10 m av forstøtningen i innløpet til 
havna hadde sviktet og at steinmassene bak hadde rast ut. Det vil være nødvendig å utbedre  
ca 16 m av molokanten. Etter forespørsel har kommunen opplyst at reparasjonen krever 
søknad etter plan- og bygningsloven. Styret har vært i kontakt med aktuelle aktører om 
søknad og pris på arbeidene. Styret vil få vurdert ulike måter å gjøre det på. Kostnadene vil 
uansett bli betydelige, og styret fremmer forslag til årsmøtet om finansiering. Nødvendige 
grunnundersøkelser er nylig foretatt som forberedelse til videre planlegging. 

Gjerde mot nabo i sør: En ideell forening, Norges Miljøvernforbund (ikke Norges 
Naturvernforbund!) har henvendt seg til kommunen med påstand om at nettinggjerdet mot 
vår bolignabo i sør er i strid med friluftsloven og derved til hinder for fremføring av kyststi i 
strandsonen. Båtforeningen har ikke vært kontaktet om saken, men vi er kjent med at 
kommunestyret har fattet vedtak om at de berørte eiendommene skal kontaktes. Så langt har 
vi ikke mottatt noen underretning om vedtaket. Styret avventer dette, men har hatt et 
forberedende møte med boligsameiet.   

Medlemsforhold/båtplasser 

Foreningen har i dag følgende medlemstall: 67 aktive, 41 passive og 4 honnørmedlemmer. 
Det har i 2022 vært utleid 54 sommerplasser. 

Huset  

Onsdagstreffene har vært opprettholdt. Eventuelt smittevern har det vært overlatt til 
deltakerne selv å ivareta.  



Økonomi 

Det vises til kassererens redegjørelse. 

Valg 

Det er bare foreningens leder som er på valg i år.  

 Det vises til valgkomiteens forslag. 

Annet 

Vi minner som vanlig om nettsiden steinsneshavn.no! Her blir aktuell informasjon lagt ut. 
Begrenset tilgang til overvåkningskameraene kan fås ved å kontakte Cato Berg 
(cato@parkveien19.no). Styret har planer om å forenkle tilgangen og forbedre innholdet. 

For enklest mulig kommunikasjon med medlemmene er det viktig at alle sørger for 
oppdaterte mobilnummer og e-postadresse!  Dette vil spare styret for tidsbruk og kostnader! 

Husk også at det er det enkelte medlemmet eller sommerplassleier som er ansvarlig for å 
følge opp dugnader (og vakter dersom dette igjen skulle bli aktuelt)! 

Ordningen med å overlate deler av dugnadsarbeidet med utliggerne til en ideell organisasjon 
forlenges etter gode erfaringer.  

Styret takker medlemmene for godt samarbeid i 2022. Vi ønsker alle en aktiv og fin 
båtsesong i 2023!  

 

For styret i Steinsneshavn Båtforening 

Horten, 2.3.2023 
 
 
 
Tore Siljan 
sekretær 


