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Årsmelding for 2008,
for Askje Båtforening.
Aktiviteten i Askje Båtforening ”normaliserte” seg i 2008. De store oppgavene ble tilnærmet
sluttført året før. Alt av båtanlegg i sjøen ble ferdigstilt, samtidig så ble storbygget reist og
tilgjengelig for bodeiere.
Fortsatt så gjenstod innredning av 2’dre etasje i storbygget. Dette ble ikke påbegynt i 2008,
men er startet opp i 2009. Så forhåpentligvis så vil dette bli ferdigstilt i løpet av 2009.
Av de medlemmene som har tilknytning til Rennesøy kommune med fast eiendom, så ble
tinglysingen sluttført i februar 2008, og offentlig.
Askje Båtforening avholdt sitt årsmøte for 2007, den 15. mai 2008.
Styret som ble valgt for perioden 2008;
Formann:
Arne Birger Olsen valgt for 1 år
Nestformann: Sigve Hodnefjell
valgt for 2 år
Kasserer:
Stein Ivar Rødland valgt for 2 år
Sekretær:
Magnus Hodnefjell ikke på valg
Styremedlem: Helge Øye
ikke på valg
Samtidig så ble det oppnevnt valgkomite for 2008; Arild Galta og Ove Aske
Økonomi, viser her til godkjent regnskap for året 2008.
Styret har i denne perioden hatt;
3 styremøter
Byggemøter med Østerhus AS.
Flere uformelle arbeidsmøter for styrets medlemmer.
Samt utallig e-post mellom styrets medlemmer.
2008 ble et år ”uten de store prosjektene”. Mye er gjort dette året også, men gjerne ikke så
synlig som de foregående år da det har ”vist mer igjen” i landskapet.
Tinglysingen ble ferdig i februar.
Parkeringsplass på østsiden av havnen ble asfaltert i mars.
Badestiger ble kjøpt inn i mai.
Natt til 25. mai opplevde vi det første tyveriet i havna. En skjærgårdsjeep ble stjålet fra
innerste del av havna. (Ble funnet igjen).
November: så ble det gravd ned strekkerør og kumme for kabler ved storbygg.
Det ble også levert deler av materialer som behøves for innredning av 2’dre etasje i
storbygget.
Samtidig så ble det lagt ut sjøkabler fra tavle i storbygget og over til de to innerste
flytebryggene for å fordele strøm til bryggene/lysmaster og medlemmer med strømbehov.

Askje Båtforening
Stiftet 15. april 1986

Oppkobling av lysmaster/fordelingsmaster er ikke ferdigstilt.
Sesongen 2008 hadde en flott sommer som forhåpentligvis gav hver enkelt medlem mye god
tid i havna og på sjøen. Så da er båtforeningens motto oppfylt; ”tilby medlemmene
formålstjenlige båtplasser samt å utvikle havna slik at det blir et trivelig sted å være.”
- - Årsmelding slutt - -

