
Årsmelding Askøy Kystlag 2021
Meldingen gjelder for aktivitet fram til primo mars 2022
Styret:
Styret har behandlet 16 saker fordelt på 2 styremøter. I tillegg har påkommende 
saker blitt behandlet av samlet styret over telefon og e-post. Varamedlemmer er 
innkalt til styremøter og deltatt i beslutningen av enkeltsaker.

Økonomi:
Regnskapet viser overskudd for 2021. Gjestehavnen har hatt godt besøk i 
sommer, pluss noe langtidsleie har bidradd til normalår. Vi har også hatt god 
inntekt som vakter på Covid-19 vaksinering i Askøy Forum, og fra de faste 
bidragene fra Forbundet Kysten, Norsk Tipping Grasrotandel, driftsstøtte fra 
Askøy Kommune og prosjektstøtte fra Ildssjelfondet. 

Aktiviteter siste året:
Arrangementer har av kjente grunner uteblitt, nesten.  Men aktiviteten i laget 
er stor.  De vanlige Onsdagsdugnadene har gått sin gang.  Det har vært viktig 
for folkehelsen å ha hatt dette møtestedet. 
Men også dugnadsarbeid på dagtid er viktig bidrag i vår aktivitet. På det 
praktiske er det laget gangvei langs Møllehuset og vider ned til nye flytebrygger 
langs Granen, som også Kystlaget har bidradd med å legge ut. Pluss delvis ny 
kledning på østre Granen. På hele dette prosjektet er det Audun og Konrad som 
skal ha æren. Dessuten ble en robåt for bruk til Monstadnøstet pusset opp på 
noen uker nå i høst.
Dokumentasjon- og filmarbeidet er heller ikke typisk arbeid som blir utført på
onsdagsdugnaden. Stort arbeid med prosjektet Silden er nå ferdigstilt og filmen 
er vist på Herdla, Nordre Haugland, Møllesaken og Strusshamn Kirke. Mange har 
bidradd over tid, men selve filmprosjektet er dradd av Øyvind K. og Ole Christian.
Robåtene og seilgavelbåten var brukt en del i sommer, blant annet av Askøy 
kommune sitt sommer prosjekt for barn og ungdom, UngSommer. Kystlaget 
hadde opplegg for to uker. Ikke alle dager ble benyttet , men de barna som fikk 
delta hadde en veldig god opplevelse. Også Flyktningkontoret hadde en dag i båt
med unge voksne.
Robåtene er vinterlagret i et leid nøst i Kleppestø, og seilgavelbåten Tjalk, som 
også har fått ny flott presenning til beskyttelse, er lagret på Hanøy.



Prosjekter inneværende periode er fortsatt JOM. Motoren er montert. Gavlbåten 
Tjalk er på alle måter satt i god stand til å være en stasbåt. På Saltnesvåg er man
i gang med å ruste opp sanitæranlegget til dagens standard. Som nevnt har vi 
også bidradd med nye brygger og rømningsvei, samt gangsti langs Møllehuset. 
Planlegging både til kaiene på Holmen og til Monstadnøstet er i gang, og innkjøp 
er gjort.
Klinkbåttradisjonen kom på UNESCO sin verneplanen i desember. Det 
innebærer at vi som eiere av 9 båter som er bygget etter denne metoden, har 
startet planlegging av tiltak for vern av båtene som er forenelig med UNESCO sitt
vedtak.   
Gjestehavnen er oppgradert både med strøm og sanitæranlegg til god 
standard. Gjennom sommeren har havnen fungert godt takket være 
dugnadsinnsatsen fra Kystlaget. Men det har vært et problem med båter som tar 
seg til rette uten avtale og uten tilsyn ligger fra seg båtvrak i havnen. Og i tillegg 
har det vert noen tilfelle av ordensforstyrrelse. Disse sakene er ganske slitende å 
håndtere.
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