Til Medlemmene i Litlebergen Båtforening.
Etter mange år med stor dugnadsinnsats nermer det deg nå
ferdigstillelse av Mølla slik vi ønsker å ha den. Den fremstår
nå som eit fantastisk lagshus som mange har grunn til å
misunne oss. Dette har vi klart samtidig som vi har utviklet
bryggeanlegget, og våre ute uteområder til en moderne og
flott båthavn.
Vi har nå lagt bak oss ein periode med diverse typer arr som
åremålsdager, konfirmasjoner, kulturelle arr osv. Vi har
supplert med utstyr og tjenester basert på erfaring fra desse.
Alle brukere tilbakemelder om fantastiske lokaler.
Vi har allerede en bookingliste fremover til 2025, og vi ønsker
å prioritere dere medlemmer som måtte ha behov for å leie
lokaler til større og mindre samkomer. Vi kommer også til å ta
inn arr fra andre enn medlemmer visst det er ledig kapasitet.
Booking kan dere gjøre med å kontakte: Åge Skjelvik på
tlf 97686875 eller Mail: aage.skjelvik@gmail.com
Vi får stadig spørsmål om vi kan levere tilleggstjenester til
leigetakere, eks. servering, oppvask, kokketjenester osv.
Ønsker derfor å spørre om det er noen ungdommer eller
andre som ønsker å være på en ringeliste for spm om slike
jobber. Dette vil dere da få betalt for. Ta gjerne kontakt med
Åge Skjelvik visst dere kan tenke dere dette.
Utvask av alle gulv, toaletter og serviceanlegget er ein jobb
som ønskes utført av allokert personell fra LBF. Her har vi
noen damer som har tatt på seg oppgaven, men dei trenger
«stand in» visst noen ønsker. Dette vil dere også få betalt for.

Det pågår nå ferdigstillelse av branntetting i 1. etg. Når den er
klar vil vi ta frem igjen planen om å lage eit antall utlegeboder
der. Viser til info på årsmøte om at vi vil gå ut å få laget ny
interresseliste når vi nermer oss klar. Dette er nå nært
forestående så dei av dere som ønsker å leie en slik bod kan
nå kontakte Åge Skjelvik.
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