Askje Båtforening
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Årsmelding 2005 for Askje Båtforening
Askje Båtforening hadde ett meget bra år med hensyn til aktivitetsnivå også i 2005. Ved de
foregående årsmeldingene så har det alltid vært nødt til å være en hvis nøkternhet med hensyn
til fremdrift av- og utviklingen av havna.
Når en nå skriver denne årsmeldingen, så er det to grunner til å feire;
1. vi har kjøpt ut store deler av havneområdet og fått godkjent en reguleringsplan for
havnen. Dette medfører utbygging som planlagt, nye bryggeanlegg og anledning til
båthus for de som ønsket dette.
2. når vi nå skal avvikle årsmøtet den 06. april 2006 så er det akkurat 20 år siden
Askje Båtforening ble startet. Tirsdag 15. april 1986 ble det avholdt konstituerende
styremøte. Første Styret bestod av; Helge Gabrielsen, Tone Olsen Finnesand, Viggo
Andreassen, Reidar Løvik, Torin Tendenes, Oskar Finnesand og Jostein Finnesand.
Disse brave menn, og kvinner, hadde på dagsordenen:
fremdrift vedrørende grunninnløsnings forhandlinger
finansieringsplan
utbyggingsplan
Det er med glede en nå kan konstatere at disse tidlige initiativ lykkes en med, om enn
fremdriftsplanen med hensyn til grunninnløsning altså tok akkurat 20 år.
Første og andre kvartal i 2005 så gikk det fortsatt trådt i forhandlinger om grunn og anlegg.
Fremdriften var på ingen måte som ønskelig men tiden gikk med til venting, møter i
kommunal regi, interne møter og møter med grunneier. Høsten 2005 så løsnet det endelig og
en avtale om kjøp av deler av havnen ble inngått med grunneier.
En skal ikke dvele ved tiden som er brukt, vi skal glede oss over at vi nå er ”i mål”. Nå skal vi
bygge ut og fullføre de planer vi har hatt visjoner om.
Så skal vi bruke de neste tjue årene til å glede oss over det flotte anlegget vi har fått i stand.
Det er langt i mellom de båtforeningene som kan skilte med et tilsvarende anlegg, og en slik
vilje til gjennomføring.
Vi skal rette en takk til kommunens folk for viljen til å være med å dra lasset. Grunneier for at
han valgte å selge til en ideell forening. Medlemmene som ikke har gitt opp, men hatt tro på
visjonene, stilt på dugnader og spyttet i mye av egne midler.
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Askje Båtforening avholdt sitt årsmøte for 2004 den 21. oktober 2005.
Styret som ble gjennvalgt, har i denne perioden hatt følgende medlemmer:
Formann:
Arne Birger Olsen
Nestformann: Sigve Hodnefjell
Kasserer:
Stein Ivar Rødland
Sekretær:
Magnus Hodnefjell
Styremedlem: Helge Øye
Økonomi, viser her til godkjent regnskap.
Revidert av Norunn Østbø og Siv Marianne Ramndal
Styret har i denne perioden hatt;
6 styremøter
4 møter med teknisk etat
Uformelle møter og samtaler med kommune og grunneier.
Flere uformelle arbeidsmøter for styrets medlemmer.
Samt hundrevis av e-post mellom styrets medlemmer.
I 2005 så mottok vi støtte for oppføring av lysanlegg i båthavna. Lysmaster og flomlys er
montert og i funksjon. Dette ble veldig bra for lysforhold og sikkerhet i havna.
2005 ble nok av mange som var på ”utsiden” betraktet som et venteår. Selv om foreningen
aldri har vært større, ventelistene aldri vært lengre. Og ikke noe år har det gått mer båter inn
og ut av havna på fiske eller båtturer enn dette året, så har alle ventet på båthus, nye brygger
og ferdigstilling av havna. Det kommer nå!
2005 var en milepæl i Askje Båtforenings historie, på lik linje med oppstart av foreningen og
vårt tjue års jubileum i 2006.
Ett av delmålene for 2006 må være at båtforeningen klarer å samle sine medlemmer i løpet av
tidlig høst, til en real fest for å feire en ytterst oppegående og aktiv båtforening.
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