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Kjære medlemmer av Maritim båtforening!
Det er på tide med et informasjonsskriv om status i foreningen, både på brygga og
på land. Hva har skjedd i det siste, og hvorfor? Hvilke planer foreligger, og hvilke
endringer vi har måttet forholde oss til.
Klubbhuset
Som de fleste har fått med seg, har Klubbhuset (tidligere kalt Vakthuset) gjennomgått
en omfattende ombygging og oppussing det siste året. Noe av arbeidet er gjort med
dugnadsinnsats, noe med særskilt innsats fra enkeltmedlemmer, og noe er gjort av
profesjonelle håndverkere, elektrikere og rørleggere. Takk til alle involverte!
Det gamle vaskerommet er bygget om til HC-toalett. Det er ikke helt ferdigstilt ennå,
da den påkrevde rampen ikke kan bygges før vinteren er over.
Innvendige vegger er revet, slik at det gamle avstengte styrerommet er innlemmet i
den gamle vaktstua, og dette er gjort på en slik måte at rommet har blitt maksimalt
stort. Hensikten med dette har vært å kunne avholde større samlinger og treff i eget
klubbhus, særlig nå som Styrhuset på enden av brygga er solgt og borte. Flere
samlinger har allerede vært gjennomført i det nye lokalet, og på en vellykket måte, så
vidt vi kan forstå – selv om ikke alt er ferdig ennå.
Gulvet er nylagt, vegger og himling er malt, og kjøkkenet flyttet. Vaskerom er etablert
rett innenfor inngangspartiet, og inneholder også WC og servant – helt nytt.
Sammenhengende trebenk er under bygging på den ene siden av rommet. Denne
skal få både sitteputer og ryggputer etterhvert.
Sammenleggbare bord og stabelbare stoler er innkjøpt, slik at det kan avholdes både
møter og selskaper, med plass til cirka 40 personer.
Det mangler noen små detaljer før alt er helt ferdig, som riktig belysning, persienner
og ferdigstillelse av trebenker.
Det skal være mulig å leie klubbhuset til private sammenkomster – men dette gjelder
KUN medlemmer av foreningen. Leieprisen vil være kr 2.000 per gang.
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Sammenkomster som arrangeres for foreningens medlemmer vil være gratis.
Hver lørdag formiddag i vinterhalvåret vil det være vaffeltreff. Alle medlemmer og
betalende båtplassgjester er velkomne til å delta. Det er anledning til å låne bøker fra
foreningens bokhylle. Fyll gjerne på med bøker du har lest også!
Det vil tidvis holdes fredagspilskvelder for medlemmer og bryggebeboere. Disse
annonseres på Facebook og med oppslag på bryggeporten.
Den som arrangerer sammenkomstene, eller leier klubbhuset til private tilstelninger,
vil være ansvarlig for at lokalet er både ryddet og rengjort etter bruk.
Styremedlem Oddgeir Rydningen er ansvarlig for utlån og utleie av huset.
Klubbhuset vil være, og er allerede, et hyggelig og sosialt samlingssted for alle
foreningens medlemmer, og et positivt tilskudd til foreningen.
Vær og vind
Det oppfordres sterkt til å se til båten i løpet av vinteren, enten den ligger på vannet
eller står på land. Det har vært mye vind og mye vann i det siste! Pressenninger
blåser av, fortøyninger ryker, eller er for stramme når det er flomvann, som ikke har
vært en sjeldenhet den siste tiden.
Områderegulering for Skøyen
Dersom denne reguleringsplanen blir vedtatt, vil konsekvensene bli at Oslo
Motorbåtforening, Ullern båtforening og Maritim båtforening må flytte fra
Bestumkilen. Saken er brennaktuell, og styret vil videresende all informasjon vi får
om dette i egen epost til alle medlemmer!
Utsett våren 2020
Båtutsettet i år vil skje lørdag 25. april, med påfølgende dugnad søndag 26. april.
Årsmøtet 2020
I år vil vi årsmøtet og årsfesten holdes i det nyoppussede klubbhuset. Datoen er
lørdag 14. mars. Formell innkalling til møtet, og invitasjon med påmelding til fest
kommer!
Bryggefest
I år holder vi bryggefest på en litt annen måte enn tidligere. Vi dekker til langbord på
brygga som vanlig, og sørger for bordene, dekketøy, duker og servietter. Vi bruker
medlemmenes stoler og benker/sittekasser som vanlig. Denne gangen sørger den
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enkelte imidlertid for egen mat, enten det er reker eller annet. Som tidligere, tas egen
drikke med også.
Årets bryggefest blir lørdag 6. juni fra kl 18. Festkomiteen sender ut invitasjon i god
tid. Vi gleder oss!
El-biler og lading
Flere og flere medlemmer skaffer seg el-bil. Foreningen disponerer noen få
ladeplasser, to bak pumpehuset og én ved miljøcontaineren.
De som ønsker å benytte disse betaler en el-avgift til foreningen. Det skal årlig
betales kr 3.000 for bobåter/fastboende og kr 1.500,- for ikke-bobåter/-fastboende.
Det vil utstedes ladekort, med bilens registreringsnummer, eierens telefonnummer,
og hvorvidt det gjelder bobåter eller ikke. På denne måten vil alle kunne se om
vedkommende har rett til å stå parkert på en ladeplass.
Det oppfordres til å bruke ladevett! Dette betyr blant annet at bilen skal flyttes når
den er ferdigladet. Man skal heller ikke stå på en ladeplass uten å lade. Og
selvfølgelig skal biler som ikke ladbare aldri stå på en ladeplass.
Takk for oppmerksomheten – og velkommen til årsmøte, årsfest, båtutsett, dugnad
og bryggefest!
Hilsen
Styret
Maritim båtforening

