Til aðalfundin 2019
Endamál felagsins er at fylkja allar bátaeigararog bátaáhugað, at skipa fyri
felags tiltøkum, at veita tænastur til limir eins og vitjandi bátaeigarar, og
annars eftir førimuni tæna áhugamálum limanna.
Í tráð við hetta hevur nevndin síðani seinasta aðalfund arbeitt við hesum
viðurskiftum:
Nú er knapliga 3/4 ár til húsið er liðugt betalt- juni 2020.
Ventilatiónin inni í brúsurúminum hevur verið alt ov veik. Nú er nýggj og betri
ventilatión sett upp. So vónandi er hon nøktandi nú.
Barnatiltakið bleiv fyriskipað í juni mánaði. Tað eydnaðist sera væl. Nógv børn
vóru og stuttleikaðu sær óført. Rúni skipaði fyri og fleiri limir hjálptu til. Rúni
hevur lovað, at skipa fyri aftur næsta ár.
Hugnanevndin skipaði aftur fyri fleiri sera góðum tiltøkum gjøgnum veturin.
Rúni tók seg úr nevndini seinast, ongin nýggjur kom ístaðin, so hervið heiti eg á
limir at melda seg til at hjálpa hugnanevndini í vetur. Sig frá, tá fundurin er
liðugur. Annars hava vit havt tey vanligu og hugnaligu tiltøkini, sum verða
aftur: gløggkvøld, rækjukvøld, ársveitslu, mjáflaggadag, lokadag og
havhestaveitslu. Viðv. mjáflaggadegnum hevur manningin á Bølli sagt seg frá.
Manningarnar á Futta, Johonnu og Esther hava bjóðað seg til at taka yvir næstu
nógvu árini.
Bryggjudansurin eydnaðist væl. Tað rigggaði væl við teltinum, og tað gera vit
aftur næsta ár.
Birgir hevur aftur bjóðað okkum siglitúr við Norðlýsinum. Nú er veðrið so
umskiftandi, so vit vita ikki, um tað blívur til nakað, men vit lýsa á heimasíðuni
og á facebook, um tað blívur. - max 50 fólk.
Seinast upplýsti eg, at vatn skuldi koma út á tær brúgvar, har onki var. Tað er
komi nú.
Viðv. trýkantunum, veit eg ikki. Veit ikki, hvar teir manglaðu. Eru teir komnir?
Viðv. bátahylinum í Álakeri, setti býráðið pengar av til nýggjar kanningar. Men
sum vit vita nú, eru ongir pengar avsettir til bátahyl á uppskotið til fíggjarlóg
fyri næsta ár.
Odd greiðir frá, tá eg eri liðugur.
Viðv. gjald fyri at liggja við gestabrúnna stóðst mikið rumbul, misskiljing og
ófantalig skriving.
Odd greiðir frá.
Vit keyptu 3 wayfare jollur. Endamálið var at royna at skapa áhuga fyri sigling serliga hjá ungum fólki.

Hávarður greiðir frá gongdini.
Tað verður ofta havt á orði, at so fáir limir møta í húsinum, tá tað er opið.
Og tað ljóðar, at ofta koyra limir oman í Vágsbotn og fram við húsunum, og er
tað myrkt - koyra teir avstað aftur, - lata ikki up og fara inn. Ongan lykil - siga
summi. Hví fáa fólk sær ikki lykil? Hoyrdi herfyri eitt upskot um at betala
einum trimum limum at lata upp, gera kaffi og stongja. Kanska - eg veit ikki.
Men vit hava tosað um, at brúka ovaru hædd til onkrar aktivitetir.Ovara hædd
verður so at siga ongantíð útleigað. Vit eiga eitt billard-/poolborð. Kartni
skaffaði tað fyri nógvum árum síðani, men tað er ongantíð komið til sin rætt.
Vit hava tosað um, at seta tað upp. Anskaffað eitt bobspæl og leggja nøkur
kortspøl fram. Kanska onkrir limir hava hug til at spæla.
Vit gjørdu eina roynd at skipa fyri dansi síðsta vetur. Undirtøkan var ikki tann
stóra, so tað datt niður fyri aftur. Nú hevur ein dansiglaður limur heitt á okkum,
at skipa fyri almennum dansi í hølum felagsins. Tað eru fleiri av teimum, sum
dansa í Gøtu, sum hava ynskt at kunna dansa í Havn. Tað fara vit at royna.
Rúni hevur nógv góð uppskot til bátafelagið. Seinast at pynta bátarnar við
ljósum, tá jólaskipið kemur í Vágsbotn. Penast ella stutligast pyntaði báturin
fær premiu. So spíli tykkum út.
Og so vilja vit takka limunum mangar ferðir fyri ta hjálp, teir hava veitt til
húsið, til tiltøk o.a. felagnum at gagni, og vóna, at limir framhaldandi vilja taka
eina hond í, tá brúk er fyri tí.

