
AKTIVITETSKALENDERFOR BISPEBRYGGA BÅTFORENING SESONGEN 2016.  

JANUAR Budsjett og regnskapsmøte for styret 5. januar. Revisjon av regnskapet avtales mellom kasserer og revisorer. Frist for 

innkommende forslag til årsmøtet er 20. januar. 

FEBRUAR  Innkalling til Generalforsamlingen 2016 distribueres medlemmer innen 15.02.2016  

Mars 02. Mars Generalforsamling. 

16-18. mars. Utsett av båter som skal ut til påsken. Utsett avtales innen 14.03.2016 med truckfører JES. 

APRIL   Utsett av båter sesongen 2016.  

Sone 1 og sone 2. Lørd 23.04 Start kl. 09.00. Sone 3 og 4. Sønd 24.04. Start kl. 09.00. 

Dugnadslag/vaktlag blir kalt inn. Oppmøte 23 og 24 kl. 08.50 i Bispestua for briefing før start kl. 09.00.  Vi kjører frem til kl. 

18.00 Lørdag og til alle båtene er ute søndag. Vaktlag 1 Lørdag og søndag går fra kl. 08.50 – kl.13.30. Vaktlag 2 lørdag og 

søndag går fra kl. 13.15-kl.18.00. Pause avtales under briefing. Det er lagt inn overlapp på vaktlagene med 15 min. 

25-28.04 Dugnad. Oppmøte alle dager kl. 17.00 – 21.00 Servering av pølser kl. 17.00 

   Mye kan også gjøres på dagtid av de som har mulighet.  

Dugnadsgjeng de respektive dagene blir kalt inn og tildelt arbeidsoppgaver.  

  MAI   Bispestua utleid til selskap 13-15. mai Samt 27-30. mai. 

JUNI   Sommerfest i Bispestua. 17.06.2016 start kl. 18.00 Ta med mat du ønsker å spise selv.  

Drikke og tilbehør til maten holdes av Bispebrygga Båtforening.  

JULI/AUGUST  Sommerferie 

SEPTEMBER Opptak av båter. 24-25.09. Prioritet for medlemmer. Dugnadslag blir kalt inn. Oppmøte kl. 08.50 – 16.00 begge dagene. 

Opptak av båter for vinterlagring 26.09-30.09. Frivillige arbeidslag i ukedagene mellom kl. 09.00-15.00 (19.00). Oppmøte 

avtales med leder. Vi tar opp Kunder og medlemmer på dagtid og kveldstid etter avtale hele uken. Dugnadslag/vaktlag blir 

kalt inn, og møter i Bispestua for briefing før start, 10 min før første båt skal heises på land. Ansvarlig leder for opptak 2016 

blir oppnevnt senere av styret. 

OKTOBER Medlemsmøte/klubbkveld. 20.10.2016 kl. 19.00 – 21.00 i Bispestua. Tema. Ukjente verdens reiser? 

NOVEMBER  01.11. Dugnad for å rydde plassen før vinteren samt stenge utevannet. 

DESEMBER  Julebord lørdag 03.12.2016 kl. 19.00. Sted Villa Lilleborg. Egenandel kr. 100.- pr person maks 2 pr. medlem. 

God jul til alle medlemmer av Bispebrygga Båtforening og takk for innsatsen i sesongen 2016.    
     Årskalenderen er veiledende og endringer kan forekomme. 


