Desember 2020
• 31. desember: Medlemmer med ubetalt medlems‐
kontingent strykes fra medlemsregisteret og opparbeidet
ansiennitet nullstilles (etter en siste purring fra styret).
• 31. des: Ventelister for båtplass nullstilles ved årsskiftet.
November 2020
• 1.november: Offisiell åpning av vinterhavna 2020‐2021.

Januar og Februar 2020
• Fra 3. januar: Bestilling/søknad om båtplass for sommersesongen 2020, på
www.babinfo.no, søknadsfrist 6.mars. Båten må være registrert på Min Side.
Det må ikke være ubetalte fakturaer.
• 1. februar: Frist for innmelding av saker som ønskes behandlet på årsmøtet.
• 19. februar: Innkalling og saksliste til BAB årsmøte er tilgjengelig på
www.babinfo.no, 14 dager før årsmøtet.

Oktober 2020
• 31. oktober: Dugnad med etablering av vinter‐/boblehavn.
• 31. oktober: Siste frist for å flytte båter som ikke skal ligge
i boblehavn ved BAB‐brygga over vinteren.
• Ca. 29. oktober: Opptak av båter på Sjølyst avsluttes. Kan
også skje tidligere ved snø eller frost.

September 2020
• 30. september: Anbefalt frist for bestilling av
vinteropplag på Sjølyst. Styret kan ikke garantere
at de som bestiller senere vil kunne løftes på land
innen oppløftet avsluttes.
• 15. september: Frist for bestilling av plass i
boblehavn. Etter denne dato har ikke medlemmer
med fast sommerplass (med innskudd i brygga)
fortrinnsrett til plasser i boblehavna.
• 15. september: Oppstart for opptak av båter på
Sjølyst, til vinteropplag på land.
• 15. sept: Avslutning av avgiftsparkering på Sjølyst.
• Ca. 1. september: Åpner for bestilling av opptak
av båter på Sjølyst. På www.babinfo.no.

August 2020
• 31. august: Siste dato for tildeling av faste båtplasser.
Plasser oppsagt etter 31.aug tildeles i mars neste år.
• Fra 10.august: Bestilling av vinteropplag på Sjølyst
eller plass i boblehavn, for vintersesongen 2020‐2021,
på www.babinfo.no. Båten må være registrert på Min
Side. Det må ikke være ubetalte fakturaer.
• Fakturering av vinteropplag og boblehavn skjer
fortløpende, ved bestilling. Det er ikke mulig å bestille
tid for oppsett på land før vinteropplaget er betalt.

Årshjul 2020
Bygdø Allé
Båtforening

Juni og Juli 2020
• 1. juni: De som ikke selv har skrevet seg på
nattevakt blir tildelt en vaktdato.
• 1. juni: Åpning av avgiftsparkering Sjølyst.
• 10. juni: Frist for oppsigelse eller fristilling av
båtplass (uten havneavgift og nattevakt).
• 10. juni: Frist for å ta i bruk tildelt båtplass på
BAB brygga. Kan ellers inndras eller leies ut.
• 10. eller 11. juni: Dugnad på Sjølyst båtopplag.
Opprydding etter avsluttet vinteropplag
• Ca. 3. juli: Avslutning av sommerpuss på Sjølyst.

Mars 2020
• 4. mars: BAB årsmøte 2020, på Rødtvet skole.
• 6. mars: Siste frist for bestilling/søknad om båtplass
for sommersesongen 2020, på www.babinfo.no .
• Fra 9. mars: Havneliste og ventelister for
sommersesongen 2020 settes opp. Ledige båtplasser
(faste innskuddsplasser og leieplasser) tilbys
medlemmer på venteliste, etter ansiennitet.
• 9. mars: Vaktkalenderen for 2020 åpnes på
www.babinfo.no. Alle m/sommerplass velger dato.
• Ca. 30. mars: Åpner for bestilling av utsett fra
vinteropplag på Sjølyst. På www.babinfo.no.
April 2020
• 2‐3. april: Båter som står i vinteropplag nærmest
brygga på Sjølyst vil sjøsettes rett før påsken.
• Ca. 14. april: Fullt oppstart for utsett av båter på
Sjølyst; fra vinteropplag på land. Endelig dato
avhenger av værforhold og bar asfalt mellom båtene.
• 18. april: Vårdugnad. Klargjøring av BAB‐brygga og
vaktbua for sommerhavna 2020.
• 30. april: Siste frist for flytting av båter, vekk fra
vinter‐/boblehavn ved BAB‐brygga, til sommerplass.
• Fakturering av medlemskontingent og havneavgift.
Mai 2020
• 1. mai: Offisiell åpning av sommerhavna 2020.
• Fra ca. 18. mai: Salg av P‐kort for sommerparkering på
Sjølyst/Karenslyst i perioden 1.juni‐15.sep.
• Ca. 20. mai: Åpner for bestilling av sommeropptrekk, for
en ukes sommerpuss på Sjølyst. På www.babinfo.no.
• Ca. 25. mai: Oppstart for sommerpuss av båter på Sjølyst.
• 25. mai: Frist for å fjerne båter fra Sjølyst Båtopplag.
• 31. mai: Frist for å skrive seg på nattevakt i vaktkalenderen
på www.babinfo.no, for alle med båtplass i sommerhavn.

