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Styremøter 2021 

ORIENTERING FRA STYREMØTE 7. OKTOBER 2021  

Koronapandemien gjorde at båtturen på Oslofjorden i fjor måtte avlyses. I år ventet vi 
til høsten og tok sjansen på at våre medlemmer da var vaksinerte slik at vi kunne 
invitere til båttur med D/S Børøysund. 41 medlemmer og venner av disse ble med på 
turen lørdag 28. august. Været var godt, rekene var gode og turen ble vellykket, - se 
egen omtale og bilder på klubbens nettside. 

Båtturen gjorde at vi kunne registrere fem nye klubbmedlemmer. Klubben har nå 113 
medlemmer (45 enkle og 34 familie). Det er fortsatt en del av våre faste medlemmer 
som har unnlatt å betale kontingent for 2021. Vi håper at disse «melder seg på igjen» i 
2022. 

Styret legger opp til at det skal bli lutefiskaften på Rorbua tidlig i november. Det blir 
årsmøte i månedsskiftet februar/mars. Vi håper også på å få til møljefest i mars. 

 

ORIENTERING FRA STYREMØTE 9. JUNI 2021 

Restriksjonene i koronapandemien har gjort at det ikke har vært mulig å gjennomføre 
klubbaktiviteter siden årsmøtet i februar 2020. Det ble ikke møljefest i fjor og heller 
ikke i år. Klubbtreffene måtte avlyses. 

Nå registrerer vi at det lettes på restriksjonene og at mye av hverdagen er i ferd med å 
komme tilbake til oss alle. Klubbstyret har derfor innkalt til forsinket årsmøte 26. juni, 

etterfulgt av klubbtreff samme dag, denne gang på restaurant Asylet på Grønland. 
Rorbua åpner nemlig ikke før i august. 

Styret hadde et styremøte 9. juni for å forberede årsmøtet. Kontingentinnbetalingen 
er noe lavere i år. Vi håper at den tar seg opp når samfunnet og klubben nå kan våkne 
opp. 

Vi har også fått tilbud om båttur med Børøysund i slutten av august. Så snart vi har 
fått avklart dato og tidspunkt m.m. vil det bli gitt ut varsel som e-post og på vår 

nettside. 

 


