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Styret

Leder Johannes Lidal
Nestleder Eivind Bjånes
Kasserer Kjell Haaland
Styremedlemmer Roald Skjoldal

Richard Anderson
Lars Terje Blikberg
Jarle Sælensminde

Richard Anderson fratrådte styret i april.

Vara Svein Inge Trellevik
Tanja Næverdal
Sidsel Frøkedal

Revisorer: Kari Johnsen
Rita Sivertsen

valgnemd Hans Johnsen
Rune Tansøy

I tillegg har Rune Tansøy vært regnskapsfører.

Det har vært 10 styremøter.

Vi har 110 registrerte medlemmer, en nedgang på 3. Av de er det 63 familier (+5) og 47 (- 8) 
enkeltmedlemmer. Ca 30 medlemmer er under 16 år.

Sjøaktivitetssenteret
Arbeidet går framover. Søknad om nytt kaianlegg er ferdig og arbeidet blei påbegynt. Det er ryddet 
og gruset på store deler av uteområdet. Søknadsprosessen for vann og kloakk er i godt gjenge, noen 
formelle detaljer gjenstår. Inne er det støpt badegulv og lagt ned varmekabler. Vår og høst har det 
vært åpent naust på lørdagene med vaffel og kaffesalg. Noen ganger var det bra frammøte.
Det er utført 1439 dugnadstimer (+222)

Båtførerprøven
Kursansvarlig: Kjell Haaland. Instruktør Hans Johnsen. Det var 16 deltakere med brukbart resultat.

Seilkurs
Kursansvarlig Petter Ankjær-Jensen  6. 7 og 8mai
Kurset var for unge og eldre, erfarne og uerfarne. Det var 17  påmeldte deltakere.
Fredag teori i Sjøaktivitetssenteret, seiling lørdag og søndag. Avsluttet seilas med regatta og runding
av Blia.

Barnehagen
Fisketur med de eldste i barnehagen. Ansvarlige: jarle Sælensminde og Thomas Rong.
Var ute to dager og fikk mye fisk.



RS-Ung
Kystlaget samarbeider med RS-ung som har lokale i Sjøaktivitetssenteret. De stiller opp med Elias 
på våre arrangement

Trellevikdagen søndag 28 august
Samarbeid med sund Folkeakademi, Sund Turlag og RS-ung. Sund Kystlag hadde ansvar for 
sjøaktiviteter og sjenkestue. Ca 30 frivillige fra Kystlaget. Små og store koste seg i finværet med 
joller,kajaker og kanoer. Ingen oselverseilas. Bra oppmøte og omsetteing på kafeen.

Julemesse 27 november
Litt vanskelig å distribuere loddbøker i år. Ellers var det godt besøk og et kjekt arrangement. Sporty 
innsats av mange medlemmer.

Økonomi
Finansieringa av Søaktivitetssenteret er ikke fullført, men vi har penger til å fullføre vann og kloakk
samt baderom. Det er søkt sponsormidler fra BKK til kaianlegg.og her trengs det flere midler.
Vi ar fått kr 15000 i kulturmidler fra Sund Kommune. Vi søkte om ressurskoplingsmidler fra Sund 
Kommune sammen med Klokkarvik Båtlag til tilrettelegging av området ved moloen.


