Askje Båtforening
Stiftet 15. april 1986

Årsmelding 2003 for Askje Båtforening.
Askje Båtforening hadde også i fjor et meget bra år med hensyn til aktivitetsnivå. Og med
aktivitetsnivå så mener vi investeringer og dugnadsinnsats.
Det er igjen blitt gjort store investeringer i båthavna, og mange arbeidstimer er lagt ned i form
av dugnad. Samtidig så er det ”kjøpt” en del profesjonell innsats i form av elektrikere og
tyngre maskinarbeide, med maskinkjørere.
Når en ser styrets planer for fremdrift i anlegget og våre mål for ferdigstilling, så har ikke
2003 vært noe hvileskjær, men vi opplever fortsatt at ikke alt går så raskt fremover som styret
og foreningen kunne ønske.
I årsmeldingen for 2002 så snakket vi om en bratt lærekurve med hensyn til fremdrift.
Lærekurven er fortsatt bratt, den er basert på andres velvillige innstilling til båtforeningen og
det arbeidet som gjøres. Og det går fortsatt tregere enn forventet. En kunne kanskje ønske at
arbeidet for nærmiljøet ville frigi litt mer velvilje når en ser fremdriften i dag kontra det som
var, men det viser seg at interessene i anlegget er sprikende. Vi har dette til glede og
fornøyelse, andre interessenter som arena for potensiell inntekt og utøvelse av sin kamp mot
alt og alle. Det er ingen fornøyelse og delta i dette spillet, men lærekurven er ikke brattere enn
at en tar den i oppreist stilling.
Fortsatt så er Askje Båtforening en høyst levende forening med stort aktivitetsnivå både på
sjøen og på land. Og vi står på, så havna vil bli bedre, og området rundt forhåpentligvis finere
og mer attraktivt for alle. Enten en skal på sjøen eller gå en tur i nærområdet.
Askje Båtforening avholdt sitt årsmøte for 2002 den 10. april 2003.
Styret som ble valgt (gjennvalgt), har i denne perioden hatt følgende medlemmer:
Formann:
Nestformann:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlem:

Arne Birger Olsen, valgt for 2 år
Sigve Hodnefjell
Stein Ivar Rødland
Magnus Hodnefjell, valgt for 2 år
Helge Øye,
valgt for 2 år

Revisor: Norunn Østbø.
Økonomi, viser her til godkjent regnskap.
5 styremøter
Møter med kommunale instanser, formelle og uformelle
Flere uformelle arbeidsmøter for styrets medlemmer
Korrespondanse med grunneier
Av hovedaktiviteter gjennomført:
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Strømanlegg på flytebryggene, ferdigstilt.
Utbedret kailinje, støpt sole/fundament, klargjort for trebrygge
Ryddet og gruset opp parkeringsplass
Plantet i bed på utsiden av klubbhus
Satt i stand og lagt ut brygge for Young-boys
Brakker er blitt til Klubbhus, og er flikket på slik at det nå er blitt et ”hus”, samtidig som det
er innredet med møbler
Det har vært arbeidet en hel del med kommunale instanser for å få gjennomført tilpassninger i
forholdet mellom grunneier og kommune (båtforening). Det er gjennomført møter og drevet
en del ”lobby-aktivitet” for å få fremdrift i arbeidet rundt interessekonfliktene i området.
Forhåpentligvis så vil dette trygge båtforeningens arbeide og fremdrift i havna, samt
medlemmenes interesser.

Dugnad:
Det er gjennomført en anselig mengde dugnadstimer i løpet av denne perioden.
Mye av arbeidet ble gjort rundt forarbeide til støping av kailinje, samt ved støping av kailinje.
Her ble det lagt ned en formidabel innsats fra mange medlemmer.
Ellers er det gjort mage timer med arbeide som fører til at området blir mer helhetlig og ser
noe mer velstelt ut ved inngangen til dette året enn tidligere år. En god innsats nå fremover
våren så har vi ferdigstilt kailinjen samt forfinet området rundt. Det vil alle ha glede av.
Forhåpentligvis så vil innsatsen bli god fremover, det er fortsatt ikke anledning til noen
hvileskjær………….

Styret har et ønske om å kunne skrive om en vellykket fest og feiring i neste årsmelding, vi får
legge alle krefter til for at all dugnadsinnsats gjerne blir belønnet med en liten fest……….

- Årsmelding slutt -

