Arsmelding Leikanger Batlag for 2013

1 Generelt
Leikanger Batlag har ogsa i 2013 konsentrert arbeidet rundt erstatningssaken efter stormen Dagmar
og gjenoppbygging av moloen i 0stre Havn. Det har kun vcert utfl2lrt mindre dugnadsarbeid
sommeren/hl2lsten 2013. Havnekomiteen har utarbeidet ny dugnadsplan for 2014.

2 Skadeoppgj0r efter Dagmar
2.1 Skadeoppgj0r

fra Statens Landbruksforvaltning

Leikanger Batlag har fatt t1lkjent erstatning fra Statens Landbruksforvaltning med kr 1 650 000,- som er
utbetalt:De resterende kr 500.000,- vii bli utbetalt nar stl2lpingen av dekke pa moloen er ferdigstillet.
Betongarbeidet er kostnadsestimert til ca kr 500 000,- Totalt blir erstatningen pa kr 2 150000,- Dette
er noehl2lyere enn det som opprinnelig var skissert.
Videre har batlaget mottatt kr 300000,- fra Leikanger kommune og kr 250000,som ekstraordincert tilskudd ifm skadeoppgjl2lret.
2.2 Gjenoppbygging

fra Statens Vegvesen

av malo i 0stre havn

Fosse Maskin og Transport NS har utfl2lrt gjenoppbyggingen efter de anbefalinger som ble skissert av
Norconsult og med egenkompetanse pa omradet. Batlagets egne "pensjonerte ingenil2lrer" fulgte og
kontrollerte arbeidet. Arbeidet ble levert iht. avtale med en pris pa kr 2614250,Det gjenstar imidlertid noe arbeid for a fa satt moloen og tilhl2lrende fasiliteter i stand. pette arbeidet er
planlagt gjort pa dugnad.

2.3 Lim
Batlaget har tatt opp Ian i Sparebanken Sogn og Fjordane pa 2 mill kr

3 Annet arbeide i havnene
3.1 Molo/innsegling

i Vestre Havn

Det ble pa forrige medlemsm0te diskutert innsegling og belastning pga b01ger i Vestre havn efter at
deler av moloen ble fjernet. Batlaget har truffet tiltak for a fa deUe utbedret ved a bygge b01gebryter
mot Vest og endre vinkel pa molo fra Syd. Resultatet ser ut for a virke tilfredsstillende.
3.2 Slipp
Batlaget har iverksaU arbeidet med bygging av slipp. Slippen fungerer i dag slik at en kan sette ut
mindre bater fra henger. Videre arbeid vii bli gitt orientering om pa medlemsm0tet.
3.3 Gjestekai
Gjestekaien er bygget opp igjen takket vaare godt dugnadsarbeide
rampe gjenstar, men er planlagt reparert varen 2014.

fra enkeltmedlemmer.

Handycap

3.4 Sittebenker og bord
Styret har kj0pt inn sittebenker og bord for utplassering i havnene. Disse vii bli montert og utplassert i
10pet av varen 2014.

4 Styremeter
Styret har hatt jevnlige styrem0ter gjennom hele perioden. Det har vaart en hyggelig atmosfaare og
beslutningene i de enkelte saker har vaart enstemmige. Styrets mange m0ter har i det alt vesentligste
vaart oppdateringer og beslutninger rundt entreprisen og erstatningssaken i 0stre havn. Styret hadde
arsavsluUende styrem0te pa Cafe Hermann den 5. desember 2013.

5 Medlemmer
Batlaget har 132 medlemmer med batplass og 27 medlemmer uten batplass. 6 medlemmer
m/batplass star pa venteliste for oppgradering. Batlaget har 2stk 3m batplasser for salg. 8 medlemmer
har meldt seg ut av batlaget i perioden.

