Årsberetning for Asbjørnstua 2016
Salget av årskort i fjellet var meget bra, slik at på denne måten så skulle forutsetningen for
en god sesong for Asbjørnstua være god.
Oppgraderinger i A-stua
En stor påkrevet innvestering ble gjennomført i forb. med at det ble boret etter nytt
grunnvann for Asbjørnstua, kostnaden for dette ble totalt i størrelses orden 60.000 kr,
penger som det egentlig ikke hadde vært budsjettert med. Men resultatet er over all
forventning og vi er sikret vanntilførsel av ypperste kvalitet i år fremover. Som en følgefeil av
den forringende feilen ved borvannet ble alle hvitevarer på toalettene byttet ut.
På tross av dette fikk vi muligheten til å investere i nye benker til bordene i 1. etg, takk til
pensjonistene på Yrkesskolen for denne jobben. Nytt kjøkken til Asbjørnstua ble bestilt ved
årsskiftet og dette planlegges å ferdigstillelse på dugnad i løpet av våren 2017.
Dugnadsinnsatsen i A-stua
Gjennom hele året var det satt opp vaktlister. Alle de som var satt opp på disse listene stilte
opp, og utførte en flott jobb. Honnør til klubbens medlemmer for denne innsatsen.
Det var mange gode tilbakemeldinger, og vi fikk skryt for de rene lokalene, samt at utvalget
av varer var bra.
I påsken hadde vi 6 stk «volontører» som tok vaktene. Omsetningen under disse vaktene var
gode, og det fungerte bra. Men ute disse personene så hadde vi ikke kommet i mål med å ha
Asbjørnstua åpent i den tiden hvor anlegget er åpent på dagtid, her har vi en stor utfordring
for hvordan vi håndterer dette forholdet i fremtiden.
Gode tilbakemeldinger fra folk i bakken.
Arrangement
Imponerende innsats og planlegning under alle arrangement som ble avviklet under
sesongens renn, ett tydelig bevis på at dugnadsånden ennå lever i klubben. Det
engasjementet som ble utvist under sesongens renn er rett og slett en mal for hvordan
dugnadsarbeid skal være, måtte vi bare lykkes i å videreføre denne trenden i den daglige
driften i sesongene som kommer.
Økonomi
Inntekten for Asbjørnstua kom på 291.987,- for 2016, noe som vi er godt fornøyd med.
Husstyret
Etter medlemsmøte i oktober 2016 ble det valgt nytt husstyre, som nå består av leder Grete
Rolandsen, Elisabeth Pedersen, Harald Sælnes og Espen Luneborg.
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