
   Mars status for Draugen 
Hei alle 
 
2021 starter i stort som 2020 forlot oss – med særskilt korona fokus til hverdag og fest (eller 
nei, det er ikke mye fest)! 
Tradisjonen tro, burde foreningen nå ha avviklet et årsmøte i klubbhuset, men COVID-19 
følger oss fortsatt tett. Med gjeldende retningslinjer for smittevern og antall som kan samles 
i et lite klubbhus lokale gir ikke det handlingsrom for å avvikle ett ordinært årsmøtet. 
Alternative løsninger har vært diskutert i styret.  

a) Større lokale med faste plasser = kostnad (utlegg som vi trenger mer til marina 
tilrettelegging) 

b) Digitalt årsmøte. En mulighet, men formalitetene og rammene for et årsmøte 
utfordres på en digital plattform.  

Aldersspennet på medlemmene vektes også bla ift risikogruppe og vaksinasjonstakt i Bergen.  
   
Derav har styret landet på at årsmøtet bør utsettes til en forsvarlig avvikling kan 
gjennomføres i vårt eget klubbhus. Ny vurdering tas utover våren. 
 
Ellers hadde vi en befaring med Bybanen utbygging og entreprenør i januar. Derav ble det 
avholdt to lørdagsdugnader 16 og 30. januar med rydding av tomt og flytting av strømkabler 
til A-kai. Dette for å klargjøre for arbeid mellom klubbhus og A-kai. Befaringen avklart også at 
A-kai kan ligge som den ligger enn så lenge og ikke kommer i konflikt med dette siste 
arbeidet frem til kaifront på tomten. Noen av de indre båsene mot klubbhuset vil riktignok 
ikke kunne brukes en tid fremover. Ellers er det også montert ny port til A-kai, port med 
kodelås. 
 
Flere dugnader blir det i tiden etter helgen 20-21. mars. Da har Neptun sitt første båtutsett 
for sesongen. Derav kan vi få overført resten av B-kai, som nå ligger på Grønneviksøren, til 
deres tomt for å starte rehabilitering av Liland-kaier til en farbar gangvei. Gangveien er tenkt 
å ligge mellom vår C-kai og Neptun sin kai, nærmest Møllendalsveien 6. 
Dugnadsvarsling følger når tiden nærmer seg. 
 
Våren og oppstart på sesongens båtliv er nok 
ikke så langt unna. For å ha oversikt over 
havnedisponeringen anmoder styret om å få 
oversendt informasjon om tentativ 
båtankomst til marina. Vi skal få plass til alle.  
 
 
 
 
Styret 
10. mars 2021 

Grunnet nedlegging av hovedpostkontoret i Galleriet, 
endrer Draugen sin postadresse fra 22. mars 2021:  
Postboks 2308 Møllendal 
5867 Bergen 


