
Årsmelding Askøy Kystlag 2016

Meldingen gjelder for aktiviteter fram til medio mars 2017

Styret

Det er behandlet 25 saker fordelt på 4 styremøter. Pluss ekstra korrespondanse på e-post
og telefon  i  forbindelse  med arrangementer  og  aktiviteter.  Det  har  ikke  vært  innkalt
varamedlemmer til styremøter.

Styret har hatt tett oppfølging av lagets aktivitetsplan . 

Søknad til Askøy kommune om bruksendring av Kystbua har krevd mye bruk av styrets
ressurser. Bruksendringen er godkjent, videre søknader om ferdigattest/brukstillatelse er
til behandling. 

M/K Silden er overtatt fra Askøystrilane. Denne båten har en interessant historie ikke
minst som skoleskyss på nordre Askøy.

Styret  har  valgt  å  sette  i  stand  den  ombygde  oselveren  J.O.M.,   H-187-A.  Også
istandsetting av lettbåt/loddebåt, som er et verdifullt restaureringsprosjekt, ønsker styret
å få vurdert med tanke på kostnad og innsats. 

Økonomi

Inntektene fra gjestehavnen er i samsvar med budsjett. Det betyr at vi kan vise til et
regnskap med overskudd for inneværende år. Inntekter på Saltnesvåg er også i henhold
til budsjett. Det er mottatt tilskudd til drift og vedlikehold  fra Askøy kommune.

Aktiviteter siste år:

Saltnesvåg fikk et skikkelig løft på vedlikehold sist vår. Skutesiden og rekkestøtter skrapt
og oljet. Hvitmaling frisket opp og dekket oljet. Videre har båten vert på slippen i Florvåg
for bunnsmøring og skiftet sink. Sonaren ble fjernet og gjennomføring forseglet. 

Silden ble dokket sammen med Saltnesvåg. Bunnsmurt og skifte av sink.

Robåtene  har ble fraktet og rodd til og fra nøstet på Herdla. 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. 

Prosjekt JOM og lettbåt er påbegynt. J.O.M er en ombygd oselvar med 3 hk FM-motor og
fiskebrønn. Motoren er skaffet og arbeidet med skroget påbegynt. Lettbåt er fraktet til
Sagvåg for vurdering i første omgang.

Motor  prosjektet er  i  gang.  Det  jobbes  iherdig  hver  dugnadskveld  og  resultatene
kommer.

Arrangement i forbindelse med Torgdagen/Hansadager. Saltnesvåg deltok på fredag og
lørdag på grunn av sammenslåing av Hansadager og Torgdag. Det ble solgt både krabbe
og røykesild. God omsetning, særlig på krabbe. Våre roere ble premiert også denne gang;
som beste  båt  i  klassen med to  par  årer!  Hyggelig  kveld i  Kystbua etter  Torgdagen.
Kystlaget deltok som medarrangør i Strusshamndagene.

Aktivitetskveld  for barn i skoletrinn 4. – 7. klasse fra Strusshamn kirke. 50 barn deltok i
aktiviteter som grilling, roing, strikkbåter og knuter. Fint vær og god stemning.

Gjestehavnen har fungert gjennom sommeren takket være frivillig dugnadsinnsats fra
våre medlemmer. Til  tider krevende å ha nok kapasitet på avfallet. I  tillegg la BiR på
prisene.  Det ble derfor inngått avtale med annen aktør og ny stasjonær container er
innkjøpt på Kystlagets regning. To av medlemmene har hentet i Lillestrøm. 



Temakvelder for medlemmer. Foredrag om Oselvar holdt i Møllesalen. Før jul ble det
laget sursild.

Arbeidslister  har blitt laget for høstsemester og for vårsemester av dugnadsgjengen.
Listen  i  høst  var  noe  ambisiøs  og  noe  har  blitt  flyttet  til  våren.  Prioriteten  har  vert
Saltnesvåg  og  teltet.  Men  mange  dugnadstimer  og  også  ekstra  dugnader,  har  vert
nødvendig på Holmen. Plattformen, tre felling, rydding og støpning av gangvei. To fulle
containere ble kjørt til gjenvinningen.  

Handlingsplan for Askøy Kystlag 2017

Saltnesvåg:

Bruke båten til opplevelsesturer for lag og organisasjoner. 

Kappen ned til lugaren forrut omarbeides. Det vil bli bedre plass på fordekket. Maling og
utbedring i rommet.  Arbeidet med elektrisk anlegg fortsetter. 

Småbåter:

Holde tre robåter i  stand til  å brukes av medlemmer og arrangementer i  Strusshamn,
samt til bruk til Ro- leden. 

Restaurere J.O.M. til 1957 stand. Samarbeide med Oselvar verkstedet på Os for å ta vare
på båten. Montere innkjøpt 3 hk Fm motor. 

Lettbåt/loddebåt settes i stand om vurdering fra Båtbygger Verksted i Sagvåg anbefaler. 

Motorer:

Sette i stand de motorene det er deler til og som det er fornuftig satse på. Lage oversikt
over hva vi har av deler og motorer. Se nærmere på løsning til å vise fram motorene når
de er i gang, f.eks på Strusshamn dager. 

Arrangementer:

Arrangere  og  delta  på  årlige  faste  arrangement.  Delta  på  arrangementer  i  havnen  i
Strusshamn. Arrangere familiedager, legge til rette/medvirke til at barn kan bruke Holmen
til opplevelser.

Legge til rette for medlemskvelder.

Delta på Kystlag arrangementer som Hordakyststemne, Torgdag og Fjordsteam. 

Kurs/Tema kvelder:

Holde «onsdagskurs» i  emner etter oppfordring fra medlemmene som: Skipsbygging i
Engeviken,  Historien  om  JOM,  Historisk  rundtur  i  Strusshamn,  Fiskeri/industri  lokalt  i
området Marikoven, Skiftesvik.

Rekrutering:

Være synlig ovenfor medlemmene og på den måte øke interessen for Kystlaget og det vi
driver med.

Dugnadsarbeid:



Lage arbeidsplan for hvert semester – vår/høst. Ha et godt kollegialt miljø som setter den
enkelte i sentrum og ha sikkert arbeidsmiljø. 

Med vennlig hilsen

Askøy Kystlag

Atle Grindheim (sign.)
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