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Årsmelding 2004 for Askje Båtforening.
Askje Båtforening hadde et aktivt år også i 2004.
Båtforeningen hadde i 2004 108 medlemmer med 81 båtplasser
tilgjengelig, alle opptatt.
I tillegg til at alle medlemmene utøver sin aktivitet på sjøen, så har det på
land også blitt gjort en del. Kaianlegg i østre side av havnen ble fullført
med tredekke og skjørt i sjøen. Muring av forstøtning for gressplen, sådd
i plen, bryggene ble ankret fast i land med kjetting. Alt dette ble gjort
frem mot tidlig høst. Så gikk vi inn i en rolig tid med hensyn til dugnad.
På administrativt og styrehold i foreningen har det blitt jobbet aktivt hele
året fra januar til sist i desember med planer og avtaler for havnen og
foreningen. Arbeidet har vært tosidig. En plan for å få kjøpe ut havna
eller deler av den. Kjøpet skulle være i kommunal regi, da grunneier
krevde dette. Samtidig arbeidet en parallelt med endringer av eksisterende
leieavtale da det til tider så ut til at et eventuelt kjøp av området ville
strande, men i samarbeid med kommunens representanter så ble det til
“stadighet pustet nytt liv i glørne“. Ingenting ble imidlertid løst ved
utgangen av året. Det som imidlertid var positivt var kommunens velvilje
til å dra i gang tunge prosesser som omfattet endringer i reguleringsplaner
og bruk av ressurser som ikke var planlagt. Det var velvilje til å bidra
med både ressurser for intern saksgang og samtidig føre en aktiv dialog
med grunneier. Resultatet var at endringer i reguleringsplaner ble
fremlagt første gang for kommunestyret så tidlig som 22. april, deretter
følgte høringer og videre behandlinger. Planen på dette stadiet var at
kommunen skulle kjøpe området og foreningen skulle finansiere utkjøpet
av havna. Ideen til finansiering ble fremlagt av styret for kommunens
representanter med forslag til bygging av sjøboder som kunne selges til
medlemmene, samt anledning til tinglysning av både bod og båtplass i
tilknytning til eiendom Rennesøy Kommune.
Sist årsmøte ble avviklet den 11. mars 2004.
Ekstraordinert årsmøte ble avholdt den 24. september 2004.
Ekstraordinært årsmøte ble avholdt for å informere om et eventuelt kjøp
av grunn, finansieringsplan for et eventuelt kjøp.
Samt at styret skulle ha fullmakt på vegne av foreningen til å
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gjennomføre slike forhandlinger og få fullmakt til sluttføring og inngåelse
av avtaler.
Styret har i perioden hatt følgende medlemmer:
Formann
Nestformann
Kasserer
Sekretær
Styremedlem

Arne Birger Olsen
Sigve Hodnefjell
Stein Ivar Rødland
Magnus Hodnefjell
Helge Øye

Økonomi, viser her til årsmøtepresentasjon samt revidert og godkjent
regnskap.
Det har i perioden vært avholdt:
1 ekstraordinert årsmøte
5 styremøter
4 møter med Kommunen
3 møter med Østerhus for planlegging av sjøboder
Mange uformelle arbeidsmøter for styrets medlemmer.
For medlemmenes del så var det dugnadsarbeid frem til midten av august.
Mange timer ble lagt ned både ved ferdigstilling av kai og ved
opparbeiding av grøntanlegg.
Ryfylke Friluftsråd har tildelt oss 3 bord for bruk ved anlegget, noe vi
setter pris på. Vi vil gjerne ha et aktivt samarbeid med Friluftsrådet og
dette var en god stadfesting av et slikt samarbeid.
Det ble søkt om midler for forenklet nærmiljø for lysmaster/lys i
havneområdet. I stønad så vil det utgjøre 40 tusen som er øremerket til
dette formålet.
Askje Båtforening fikk en bred profilering i Rogalands Avis den 26. mai.
Bakgrunnen for dette oppslaget var fokus på lite småbåtplasser i
nærområdet til Stavanger. Foreningens ekspansive utbyggingsplaner
gjorde seg i storavisen. Formannen gjorde et godt inntrykk, men med
bakgrunn av hvor vi var i forhandlingene med kommune og grunneier så
så det litt mørkere ut enn artikkelen gjorde inntrykk av.
2004 sluttet med at styret kontaktet de første entreprenørene for å få
priser på peling av brygge innerst i havna. Dette var 16. Desember.
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- Årsmelding slutt -

