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Stiftet 15. april 1986

Årsmelding for 2009,
for Askje Båtforening.
Aktiviteten i Askje Båtforening har vært i ”driftsmodus” i 2009. Ingen store oppgaver ble
påbegynt før i slutten av året der en startet ferdigstilling av annen etasje i Storbygget, med
målsetting om at dette skal være ferdig i løpet av 2010.
Askje Båtforening avholdt sitt årsmøte for 2008, den 16.april 2009.
Styret som ble valgt for perioden 2009;
Formann:
Arne Birger Olsen valgt for 1 år
Nestformann: Sigve Hodnefjell
ikke på valg
Kasserer:
Stein Ivar Rødland ikke på valg
Sekretær:
Magnus Hodnefjell valgt for 2 år
Styremedlem: Helge Øye
valgt for 2 år
Valgkomite for 2009; Arild Galta og Ove Aske
Økonomi, viser her til godkjent regnskap for året 2009.
Styret har i denne perioden hatt;
6 styremøter
Byggemøter med Østerhus AS.
Flere uformelle arbeidsmøter for styrets medlemmer.
Samt utallig e-post mellom styrets medlemmer.
2009 er 1 år i driftsmodus, eller normal, ”uten de store prosjektene”. En del er gjort dette året
også, men det er ikke så synlig for det enkelte medlem.
Det ble forsøkt i februar å sette i gang en frivillig dugnad for innredning av Storbygget. Fast
arbeidsdag hver onsdag. Det varte akkurat to onsdager.
På ny ble det startet opp dugnad på storbygget i desember 2009, i fastere former. Delt inn i lag
med egne ledere og faste dager, så ble det litt mer sving på det. Så dugnadsinnsatsen har vært
bra i vinter når det bare ble laget et fast mønster og folk ble innkalt.
Oppkobling av lysmaster/fordelingsmaster etter at ”sjøkabel” ble lagt, er ferdigstilt.
Badestiger/redningsstiger er montert i havna.
Ekstraordinært årsmøte ble avholdt 15. Oktober.
Generelt vedlikehold av anlegget.
Sesongen 2009 hadde en relativt dårlig sommer, men aktiviteten i båtmiljøet har allikevel
vært stor. Det er fiske og båtturer, og møteplass for flere enn medlemmene i havna. Så
båtforeningen lever i beste velgående selv om det ikke store prosjekter som det arbeides med.
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 - -
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