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I tillegg har Rune Tansøy vært regnskapsfører.
Jarle Sælensminde har vært sponsorkontakt
Odd Bakke har vært Vaktmester
Det har vært 10 styremøter.
Vi hae 78 registrerte medlemmer, en nedgang på 40. Medlemstallet er justert utfra innbetalt
kontingent. Av de er det 54 familier (-9) og 24 (- 23) enkeltmedlemmer. Ca 30 medlemmer er under
16 år. 11 er medlem i Forbundet Kysten.
Sjøaktivitetssenteret
Arbeidet går framover. Nytt kaianlegg er ferdig med to flytebrygger, en felles med Berit
Hammarsland og en lavt bygd for joller og kajaker. Ny kai ble bygd med jernpåler som ble sveiset
sammen og dekke ble lagt på 2'x6' Johannes stilte med «Ramlepurko» og dreiv pålene ned grunnen.
Søknadsprosessen for vann og kloakk har stått i stampe g alternative løsninger har kommet og gått.
Her gjenstår en del arbeid.
Inne er badegulvet fliset og veggene platet.
Det er utført 1680 dugnadstimer (+141)
Båtførerprøven
Kursansvarlig: Kjell Haaland. Instruktør Hans Johnsen. Det var 8 deltakere med brukbart resultat.
Seilkurs
Kursansvarlig Petter Ankjær-Jensen 12, 13 og 14mai
Kurset var for unge og eldre, erfarne og uerfarne. Det var få påmeldte deltakere.
Fredag teori i Sjøaktivitetssenteret, seiling lørdag og søndag. Avsluttet seilas med regatta og runding
av Blia.
Seilkurs for barn blei avlyst på grunn av dårlig påmelding. De som var påmeldt, fikk være med de
voksne

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.

Sjøkurs for barn
Vi hadde et arrangement for barn sammen med RS-Ung 11,12 og 13 august. 18 barn fra 6 til 13 år
som fikk en kjekk helg med mye aktivitet og oppleving: Knuter, fisking, garntrekk, segling,
bading,grilling, førstehjelp og besøk av «Bjarne Kyrkjebø» med redningsøving og tur med blålys.
På søndaag ble de godt spylt av brannsprøyta.
Vi fikk støtte fra noen næringsdrivende i Sund og fra Forbundet Kysten
Trellevikdagen søndag 27 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 26 november
Godt besøk og et kjekt arrangement. Sporty innsats av mange medlemmer. Inntekter omtrent som
året før
Økonomi
Finansieringa av Sjøaktivitetssenteret er ikke fullført, men vi har penger til å fullføre vann og
kloakk samt baderom. Vi har fått sponsormidler fra BKK til kaianlegg gjennom en
avstemmingskampanje på facebook. Stor innsats fra medlemmmer og venner fra nære og mer
fjerne strøk. En femteplass ga oss 25000 kr. Kiwi og Spar bidro med 5000 hver
Vi har fått kr 10000 i kulturmidler fra Sund Kommune.

