Årsmelding 2007 for Askje Båtforening
Askje Båtforening hadde høy aktivitet i 2007 også. Alt av anlegg i sjøen er ferdigstillt. Det som
var den store oppgaven i 2007 var å få reist storbygget med tilhørende 12 boder i første etasje.
Ved utgangen av 2007, så har vi et flott anlegg i sjøen med 133 båtplasser, 1"gammelt" klubbhus,
33 sjøboder som er oppført, "storbygget" er oppført og så godt som ferdigstillt utvendig. Bodene i
frøste etasje er påbegynt, noen er også ferdige. Forsamlingslokale i andre etasje er ikke påbegynt.
Her ligger vi litt etter, men vi arbeider aktivt med å få inn tilbud på materialer. Tinglysingsbiten
som har vært under arbeid ventes å være ferdigstillt til årsmøtet for 2007 avholdes.

Askje Båtforening avholdt sitt årsmøte for 2006 den 15. mars 2007.
Styret som ble gjennvalgt for 2007, 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 2007.
Revidert av Norunn Østbø og Siv Marianne Ramndal
Styret har i denne perioden hatt;
3styremøter
Byggemøter med Østerhus AS.
Flere uformelle arbeidsmøter for styrets medlemmer.
Samt hundrevis av e-post mellom styrets medlemmer.
Året 2007 startet med oppføring av storbygg. Mye dugnadsinnsats fra medlemmene førte til at
bygg ble satt opp relativt raskt. Så ble det en stopp i aktiviteten slik at bygget ble stående uferdig,
både utvendig og innvendig.
Båtoppdragsplassen blir ferdigstillt.
I mai fikk vi tildelt nærmiljømidler for lysanlegget / mastene i havna.
I juni asfalterer kommunen snuplass for buss på "deler av vår" parkeringsplass. Bussen skal inntil
krysset er ferdig, med ny vei til Skorpefjell, snu nede i havna.
I sommer så opplever vi en del festing og "uro" nede i havna. Det ser ut til å bli et tilholdsted for
enkelte ungdommer, med påfølgende drikking. Litt "herjing" og tilløp til skadeverk. Bl.a. så
kastes ting på sjøen inne i havna, fortøyninger løses på en hel del båter og utviklingen er uheldig.
Enkelte kvelder/netter er såpass ute av normalen at politi blir varslet.
Medlemmer fra Styret tar noen helger nede i havna, med fremmøte både tidlig kveld og utpå
natta.
Uten noen form for store konfrontasjoner så avtar moroa, etter noe påtale flere helger på rad så
slutter festingen for denne sesongen.
I august så får foreningen økonomisk støtte til innkjøp av en seilbåt med det formål å starte
seileaktivitet for ungdommer.
I september så går vi i gang med sluttføring av storbygget utvendig. Målet er å få det helt ferdig
utvendig til høst- og vintervær setter inn. God dugnadsinnsats over flere helger og kvelder.
I slutten av oktober blir panne levert, og blir lagt på taket.
Samtidig så får vi strøm på hovedtavla i storbygget.
I løpet av november så er bygget så godt som ferdig utvendig og kan klare å ri av drittværet som
vi vet kommer.
Året avsluttes med en tragedie i kommunen. To personer, far og sønn, drukner i romjula.
Lensmann/politimyndighet anmoder båtforeningen om bistand av større båter for å hjelp til søk
på sjøen. Flere medlemmer deltar i søket.
Prosessen med tinglysing har tatt tid da det ikke har vært så enkelt som "Kvitsøy-modellen" tilsa
innledningsvis. En forventer at tinglysingen er ferdistillt innen at årsmøtet for 2007 avholdes, slik

at en kan redegjøre for tinglysing og tilhørende dokumenter her.
Dørene til de første sjøbodene er i løpet av 2007 ytterligere utbedret og en forventer at dette har
en positiv virkning på kvalitet- og funksjonalitet på dørene.
Styret er ikke fornøyd med dørene isolert sett. De har ikke vært som forespeilet og forventet.
Forhåpentligvis så vil sesongen 2008 by på både flott vær, gode muligheter for båtliv og god
aktivitet i båtforeningen.

- - Årsmelding slutt - -

