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Kontrollkomiteen Sarbuvollen Båtforening      Høvik 16.02.23  
 
 
Til Årsmøtet 2022 for Sarbuvollen Båtforening  
 
Kontrollkomiteens melding for året 2022  
 
Kontrollkomiteen (KK) har bestått av Grete Moe, Espen Raggan og Arne Hammersland.  
 
KK har som tidligere år hatt god kontakt med administrasjon og styret gjennom personlig kontakt og 
informasjon vi har fått via styreprotokollene som har gitt oss god innsikt i den daglige driften av 
Sarbuvollen Båtforening.  
Foreningen sitter på store verdier som må vedlikeholdes for å unngå skader og større investeringer. 
Vedlikehold har derfor som tidligere hatt stort fokus, noe som gjenspeiler seg i en godt fungerende 
havn med fornøyde brukere. Styret har i samspill med Tore i flere år utarbeidet planer på kort og lang 
sikt, for vedlikehold og utbedringer, noe de vil videre føre i årene som kommer. Dette gjenspeiler seg 
også i budsjetteringen gjennom flere år.  
 
HMS har også høyt fokus i driften av foreningen, noe vi ser gjenspeile seg i hvordan anlegg som vann 
og strøm, på brygger og land holdes i hevd og kontrolleres fagmessig årlig. Vider har de oppgradert 
bryggen ved mastekranen og inngangspartiet til administrasjonsbygget.  
Vi ser også hver vår og høst, når båtene tas opp og settes ut hvordan HMS legger føringer. 
Skadepotensialet kan være stort om noe går galt.  
Utsetting av båter våren 2022 og opptak nå i høst ble derfor som vanlig utført profesjonelt og uten 
skader. Det er en utfordring å stable båtene riktig slik at plassen blir godt utnyttet, samtidig som det 
blir nødvendig plass for vedlikehold til våren.  
 
KK vil derfor også i år uttrykke sin tilfredshet med måten båthavnen blir drevet på og vi mener daglig 
leder, ansatte på timesbasis og styret gjør en utmerket jobb.  
 
Året 2022 har på mange vis vært som tidligere, der spesielt første halvår var preget av pandemien. 
Årsmøtet ble derfor avholdt digitalt som i 2021, en genial løsning som resulterte i rekord stor 
deltagelse fra medlemmene.  
Siste del av året fra båtene kom i sjøen, ble mere likt slik vi kjenner havnen fra tidligere år, uten de 
strenge restriksjonene.  
 
Dette å ta vare på verdiene som båthavnen utgjør er noe vi (KK) ser som en av de viktigste 
oppgavene for styret. Raset som gikk syd i havnen i 2020 har de fulgt opp på en god måte og 
skråningen er sikret og utbedret. Dette inngår også som er en del av HMS arbeidet i havnen, noe Tore 
og styret har søkelys på hele tiden.  
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KK vil videre gjøre årsmøtet oppmerksom på at vi har fulgt styrets arbeid med saker og budsjett og vi 
har gjennomgått styremøtereferater, uten at vi har funnet ting som krever ytterligere 
oppmerksomhet.  
KK’s deltagere har videre, i tråd med vanlige retningslinjer, hatt samtaler og telefoner med styret i 
tillegg til Tore.  
 
KK vil takke daglig leder og styret for godt samarbeid og god tilgang til opplysninger om saker vi har 
vært opptatt av.  
 
 
Grete Moe (s)                                     Espen Raggan (s)                                          Arne Hammersland (s) 

     

 


