Årsmelding Askøy Kystlag 2015
Meldingen gjelder for aktiviteter fram til februar 2016
Styret
Det er behandlet 26 saker fordelt på 4 styremøter. Pluss ekstra korrespondanse på epost og
telefon i forbindelse med arrangementer og aktiviteter. Det har ikke vert innkalt
varamedlemmer til styremøter.
Styret har hatt tett oppfølging av lagets aktivitetsplan .
Avtaler for aktivitetsrom i Granen og ikke minst med bruksendring av Kystbua har krevd
mye bruk av styrets ressurser.
Forbundet Kysten har fått bedre system på medlemslister, det er nå lettere å følge med på
adresseendringer og inn og utmeldinger. Pr. i dag har vi blitt 10 flere dette året!
Økonomi
Inntektene fra gjestehavnen er i samsvar med budsjett. Det betyr at vi kan vise til et
regnskap med overskudd for inneværende år.
Aktiviteter siste år:
Roleden er ferdigstilt og godkjent. Det ble lagt ned stor innsats for å ferdigstille Gapahuken.
Tre båter i arbeid pluss to lange arbeidsdager, med til sammen 170 manntimer.
Saltnesvåg ble pusset og flikket på etter beste evne i det dårlige vårværet. Den hadde
fortjent bedre. Ny davit for livbåt ble montert. Senere på høst og vinter har vi satt i gang
oppgradering av det elektriske anlegget. Og det er tatt ut ca 1,5 tonn ballast fra rommet.
Robåtene ble fraktet og rodd fra Herdla til Strusshamn. To av dem var i god stand,  den
tredje ble satt på land tidlig på høsten. Båtene ble brukt av medlemmer og i aktiviteter rundt
Strusshamn.
Arrangement i forbindelse med Torgdagen der vi var vertskap for Hordaland Kystlag fredag
og lørdag. Fredag sammen med Kormix,  meget god underholdning,  og lørdag på Torgdagen
med Saltnesvåg og robåter. Våre roere ble premiert i sin klasse. Hyggelig kveld i Kystbua
etter Torgdagen.
Aktivitetskveld for barn i skoletrinn 4. – 7. klasse fra Strusshavn kirke. 40 barn deltok i
aktiviteter som båtbygging, roing og knuter. Vellykket og hyggelig.
Gjestehavnen har fungert gjennom sommeren takket være frivillig dugnadsinnsats fra våre
medlemmer. Til tider krevende å ha nok kapasitet på avfallet.
Fjordsteam med Saltnesvåg til Florø. Vellykket tur, og fint opphold.
Temakvelder for medlemmer har vert gjennomført med bra suksess. Før jul ble det lagd
sursild. Og på nyåret hadde vi undervisning i garn binding og bøting og binding av garnkuler.
Arbeidsliste ble lagd på første møte etter sommerferien. Dugnadsgjengen satte opp en
arbeidsplan for høsten. Og den har blitt fulgt, med prioritet på å tilrettelegge for
snekkerverksted i Kjelleren bak Fargeriet der flere containere med skrot ble fylt. Ellers var
prioriteten å få rydde plass i verkstedet, samt annet alltid forefallende.

