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Hyttekomiteens medlemmer 2020 
 
Jan Krøger ( Leder)  
Jan Ivar Terkelsen  
Magne Halberg  
Henrik Larsen  
Siri Vevstad  
Ole G. Selås  
 
Utførte utbedringer 2020 

• Nye Flytebrygger i front montert. Utført av Telebryggen. 
• Gammel flytebrygge overtatt av BB11 gruppen. Tauet inn til knubben 
• Vannpost satt opp ved landgang til flytebrygge. 
• Brettgruppa har ryddet Start bu, demontert og fraktet bort biotoalett, samt laget 

hylleplasser for brett og utstyr 
• Byttet flere bord på gammel brettbrygge 
• Div vedlikehold på hytte og brygger. 

 
 
Utleie Hytte:  
Utleien av hytten i 2020 har vært meget begrenset pga covid -19. de fleste som hadde booket 
for sesongen avbestilte. 
 
Gjestehavn Seilerhytta 2020 
Seilerhytta ble en populær gjestehavn i sommer. Smittesituasjonen ble tatt på alvor og alle 
besøkene overnattinger måtte registrere båt og mannskap.  
Totalt 409 betalende overnattinger. 
 
Generelt:  
Hyttekomiteen oppsummere sesongen 2020 i hovedtrekk med at det i sommer har fungert 
godt med hytta som gjestehavn, men dessverre dårlig mht utleie. 
Det er avholdt vår og høstdugnad med bra fremmøte av medlemmer på vårdugnad, men 
dessverre færre på høstdugnad. 
 
Vi vil gjerne rette en stor takk til Jan Ivar Terkelsen for en lang og tro tjeneste i 
hyttekomiteen. 
Han har utført ufattelig mange dugnadstimer på hytta, over mange tiår. 
Vi håper vi ser ham mye på hytta i kommende sesonger, og det vil alltid være en ledig 
vertskapsuke for Jan Ivar!  
 
Fredrik Shulze-Krogh har takket ja til å bli med i hyttekomiteen. 
 



 
Planlagte utbedringer hytte 2021: 

• Utbedringer i 2. etage slik at hytta tilfredsstiller brann risikoklasse 4 
• Tilrettelegge for bedre søppelsortering 
• Maling/oppussing kjøkken (høst) 
• Hytte og toalettbygg trenger noe renovering og maling. 
• Noen vinduer må renoveres ev. byttes 
• Skaffe hjertestarter til hytta (vår) 
• Generelt ryddig vedlikehold 

 
Planlagte utbedringer brygger 2021: 

• Bryggeanlegg mot jolle bu trenger renovering. Både mur brygger og tre brygger.  
Hyttekomiteen og styret bør i samarbeide med entreprenør gå igjennom status på 
murer og innfestninger slik at vi får en status på kostnader for å få dette i god stand. 

 
 
 
Hyttekomiteens forslag til medlemmer 2021 
 
Jan Krøger ( Leder)  
Fredrik Shulze-Krogh 
Magne Halberg  
Henrik Larsen  
Siri Vevstad  
Ole G. Selås 
 
 
Mvh 
Jan Krøger  
Leder hyttekomite 


