Årsmelding 2006 for Askje Båtforening
Askje Båtforening var i 2006 20 år gammel. Foreningen ble startet ved konstituerende møte den
15 april 1986. I 2006 var det 113 betalende medlemmer.
Båtforeningen har siden oppstart vært en aktiv båtforening, om enn med vekslende aktivitet. Det
har vært en periode med stagnasjon og nedslitt bryggeanlegg som ikke innbød til stor aktivit, men
foreningen var i drift. Som Askje Båtforening fremstår nå ved utgangen av 2006, så har vi et flott
anlegg i sjøen med 133 båtplasser, 1 klubbhus, 33 sjøboder som er oppført, samt at vi skal
oppføre "storbygget" med 12 boder og eget forsamlingslokale i andre etasje. Når årsmeldingen
skal skrives for 2007 så bør både anlegg i sjø og bygningsmasse på land være ferdigstillt, samt at
området rundt er ryddet og pent beplantet. Det bør bli en perle for både lokalmiljø og
medlemmer, men også et lite utstillingsvindu for kommunen. Det viser at samarbeid på tvers gir
anledning til å utvikle lokalmiljøer som vi alle kan være stolte av.
Det er langt i mellom de båtforeningene som kan skilte med et tilsvarende anlegg, og en slik vilje
til gjennomføring.

Askje Båtforening avholdt sitt årsmøte for 2005 den 06. april 2006.
Styret som ble gjennvalgt for 2006, 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 for året 2006.
Revidert av Norunn Østbø og Siv Marianne Ramndal
Styret har i denne perioden hatt;
5 styremøter
Møter med Østerhus AS, som har levert materialer til anlegget, samt byggesett til sjøboder.
Møter med Harestad Maskin AS, som har stått for gravearbeid
Møter med Akkar AS, som har stått for peling av bryggeanlegg, mudring og støping.
Flere uformelle arbeidsmøter for styrets medlemmer.
Samt hundrevis av e-post mellom styrets medlemmer.
Året 2006 startet med gravearbeid innerst i havna. Det ble lagt til rette for peling. Noen bønder
med traktor ble mobilisert for å kjøre bort overskytende masse som ble tatt opp, før pelingen
startet. Pelingen for fundament til bryggene på landsiden gikk greit, uten noen store
overraskelser.
Tredekke til den nye hovedbrygga ankom den 24. mars, da var folk klar til dugnad og det ble
påbegynt med stor iver og innstats. I begynnelsen av april solgte vi gamlebrygga "på rot" til en
båtforening i Skudesnes, denne ble tatt på land, og ny ble lagt ut.
Samtidig så pågikk anleggsarbeidet vest i havna. Fyllingen som lå der ble flyttet og planert. Rør
for overvann ble lagt ut. Alt så egentlig veldig bra ut inntil den 15. mars. Da kom tilbakeslaget.
Vi møtte på fjell i sjøen, på størrelse med en middels hustomt. Ekstra kostnader og tap av tid. 30.
april var den siste salven gjort, og arbeidet kunne fortsette.
Den 30. april var båtplassene til den nye bryggen langs land, ferdig utlagt og justert.
Den 5. mai kommer de første byggesettene til sjøbodene. Bygg 2-7 blir levert fra Østerhus. Folk
er ivrige og går i gang med bygging av egne boder.
Det blir satt opp bodgrupper i en fart. Det diskuteres livlig om dørene i bodene. Opprinnelig tenkt
som eget byggesett, hver enkelt bygger sin boddør. Det blir enighet mellom alle at disse dørene
ikke vil bli så bra som ønsket. Østerhus kan levere dører som er mer hensiktsmessige, bygget av
en av deres leverandører. Den 2. juni så blir det bestillt ferdige dører.
I mellomtiden så er det ferdigstillt og pelet for bryggen langs land i vest.
27. juni kommer pannene til sjøbodene, nå nærmer det seg ferdig for de første byggene. Bygg 1
er også kommet opp.
Det legges strøm og sikringsskap til bodene, samt vannposter til hovedbryggen.
Boddørene blir levert til juli, alle var skjønt enige om at de var flotte. Dette var inntil de ble
montert. De har i etterkant vist seg å ikke være så dugendes i dette miljøet, så det er en sak som er
pågående også inn i 2007. Forhåpentligvis så vil dørene bli ferdigstillt til et akseptabelt nivå i
løpet av 2007.
10. juli ble bryggeanlegg og sjøboder forsikret felles gjennom båtforeningen. Fullverdi, samt

sjøboder med brann.
Midten av september ble kringmur forskalt til storbygg, ferdig støpt med sole i slutten av oktober.
Slutten av oktober var bygg 9 i full sving med bygging.
Harestad Maskin var ferdig i slutten av oktober, samtidig ble elementer lagt ut i bryggen for
opptrekk. Opptrekket er enda ikke ferdigstillt.
November. Alle bodeiere har trukket seg i mellom. Hver enkelt sjøbod har fått eier.
Styret jobber med tinglysingsoppgaven. Alle med anledning til å tinglyse sjøbod og båtplasser
blir tilskrevet for å få gards.- og bruksnummer.
Styret varsler om at alle boder som er oppført må ferdigstilles utvendig til jul.
Desember. Første desember er den siste lysmasta i havna på plass, den dekker kaien ved
storbygget, opptreksplass samt bygg 9.
Møte med Østerhus angående oppføring av storbygg. Enda usikkerhet med hensyn til
bruksendring for andre etasje av storbygg.
Dørene blir verre og verre.
2006 har vært et år med stor aktivitet og stor dugnadsinnsats av medlemmene. Det har blitt lagt
ned en enorm innsats som syner igjen i havna.
Det blir nok en del timer med dugnad enda, i og med at storbygget skal reises våren 2007. Her er
det 10 stk. av medlemmene som går og venter på sine sjøboder. Det skal de få, om enn noe senere
en antatt. Selve havna er ferdig utbygget, det er nok ikke anledning til utvidelse. Og noen
rokkering i havna vil ikke føre til noe større antall båtplasser en det som vi har oppnådd til nå, så
2007 vil bli et år for ferdigstillelse og forskjønning av området.
Så da er vi over i bruk og forvaltning av havna, og det er viktig. Båthavna er utbygget primært for
at folk skal få bruke båt og sjø, rett og slett nyte sjølivet. Det er det viktigste.
Og der kommer vi nå!
Ett av delmålene for 2006 var at båtforeningen skulle klare å samle sine medlemmer i løpet av
tidlig høst til en real fest for å feire en ytterst oppegående og aktiv båtforening. Det klarte vi
heller ikke i 2006.
Forhåpentligvis så kan dette realiseres høsten 2007, og da bør det meste være ferdig.

- - Årsmelding slutt - -

