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Årsmelding for 2010,
for Askje Båtforening.
Aktiviteten i Askje Båtforening har vært i normalen for sjøanlegget, og med noe større
intensitet i ”landanlegg” i 2010. I selve havnen så er det meste av sjøanlegg ferdigstillt. På
land siden så har ferdigstilling av annen etasje på ”storbygg” hatt prioritet i 2010. Der har
dugnaden vært utført av innkalte arbeidslag. Målsettingen om at en skulle bli ferdig med
innredning av 2’dre etasje holdt ikke, så der vil dugnaden organiseres og gå inn i 2011,
vårsesong.
På utsiden av av Askje Båtforening sin grense har det vært til dels stor aktivitet. Utbygging av
Skorpefjell har fått stor innflytelse på deler av havna. Både bruksmessig med stor aktivitet i
og rundt anlegget, men også i havnebassenget ved at det er lagt ut ny kloakkledning samt
overvanns- og spillvannsledning.
Slik som det er ved utgangen av 2010, så ser det ikke mye ”tiltalende” ut på baksiden av
byggene i vågen, men vi formoder at ferdigstilling av Skorpefjellutbygging også vil føre til at
alt som har hatt innflytelse på båtforeningen sin eiendom vil bli utbedret og tilbakeført til, i
det minste, samme standard som ved oppstart av anleggsvirksomheten.
For 2010 så ble det besluttet å utvide styret med 1 person ekstra, = 1 styremedlem.
Askje Båtforening avholdt sitt årsmøte for 2009, den 08.april 2010, i Mastrahallen.
Styret som ble valgt for perioden 2010;
Formann:
Arild Galta
på valg
Nestformann: Sigve Hodnefjell
valgt for 2 år
Kasserer:
Arild Gabrielsen
valgt for 2 år
Sekretær:
Magnus Hodnefjell Ikke på valg
Styremedlem: Helge Øye
Ikke på valg
Styremedlem: Kjetil Sørheim
valgt for 2 år
Valgkomite for 2010; Kurt S. Hansen og Ove Aske
Revisorer:

Siv Marianne Ramndal og Norunn Østbø

Regnskap og økonomi, viser her til revidert regnskap for året 2010.
Styret har i denne perioden hatt;
6 styremøter
Møter med representanter for Risa AS
Møter med representanter for Tomteutvikling AS, samt møter der kommunens representanter
har vært tilstede.
Flere uformelle arbeidsmøter for styrets medlemmer.
Samt utallig e-post mellom styrets medlemmer.

Askje Båtforening
Stiftet 15. april 1986

2010 er nok 1 år i driftsmodus. Prosjketet som har blitt viet tid dette året er innredning av
2,dre etasje i storbygget. Her har det blitt utnevnt 6 formenn, hver med sine 8-10 personer på
laget som har rullert på dugnadsarbeid. For det meste snekring.
Alt dette har ført til at vi har kommet et godt stykke lengre men vi kom ikke helt i mål i 2010
heller. Så dugnaden fortsetter i begynnelsen av 2011, med målsetting om å bli ferdige i løpet
av 2011.
Arbeidet på utstiden av båtforeningen ifm. Skorpefjells utbygginga har også krevet mye av
styrets oppmerksomhet. Utbygger har innledningsvis vært sparsommelig med informasjon og
opplysninger om fremdrift, så ”påtrykk” fra styret førte til det først møtet for å ivareta
båtforeningens interesse. Spesielt spørsmålene om overvannsledninger ut i bassenget, samt
ekstra overvannsledninger har ført til flere møter. Samtidig så er det også spørsmålet om
utskiftning av eksisterende kloakkledning og utlegging av ny, som får innflytelse på
bunnforhold i havna. Etter flere møter med representanter for utbygger så har styret forsøkt å
ivareta båtforeningens interesser i så stor grad som mulig. Båtforeningens styre opplever at de
har blitt hørt på flere områder, men prosjektet er stort og det er ikke de store endringene som
er oppnådd, men minnelige løsninger.
I møter med bankforbindelse så er det oppnådd lavere rentesats på lånet som foregående
årsmøte ba om måtte prioriteres.
Lekkasje i septiktank ved klubbhuset er forsøkt reparert i slutten av året men pga. relativt høy
vannstand så ble dette utsatt til vår/sommer da vannstand normalt har bedre fjærenivå.
Info. Marine program er kjøpt inn for å kunne føre medlemsregister, regnskap og fakturering
på en enklere måte.
Bærbar PC er kjøpt inn for bruk av styret / kasserer.
Egne zinkanoder er blitt lagt ut for pælet bryggeseksjon.
Videre er det blitt hengt opp redningsutstyr mottatt fra TrygVesta, samt at det er blitt utført
løpende vedlikeholdsarbeid gjennom sesongen.
Sesongen 2010 hadde ingen flott sommer, men aktiviteten i båtmiljøet og rundt havna har
allikevel vært stor. For de som har større båter så er det tur med båt og for de med mindre så
er det fiske og dagsturer som gjelder. Til sammen så gir det aktivitet og virksomhet som en
båthavn skal ha. Så båtforeningen lever i beste velgående og foreningens motto må sies å
være oppfylt, nemlig; ”å tilby medlemmene formålstjenlige båtplasser samt å utvikle havna
slik at det blir et trivelig sted å være.”
- - Årsmelding slutt - -

