Årsberetning for 2019

2019 ble et mye bedre år totalt sett en 2018 som bød på en masse problemer
med tørke og vindkast som ødela standplass og annet materiell.
Skyte/treningssesongen gikk smertefritt for seg med gode oppmøter på begge
baner. Gledelig og se at stadig nye personer kommer og skyter hos oss. Vi hører
stadig at den sosiale biten med at det er god stemning og hyggelige
instruktører på banene. Det er flott at den jobben som legges ned blir lagt
merke til og verdsatt. Fortsett med den gode innsatsen!
Sist men ikke minst må vi takke for den flotte jobben våre vaktmestere gjør.
Anleggene ser meget bra ut gjennom hele sesongen. Det er mange som legger
ned mye innsats, ingen nevnt ingen glemt!
Årsmøte 2018 ga styret en fullmakt med Ståle Harseim som byggeleder
tillatelse til og gå i gang med byggeprosess på dammerud. Vi har pr dags dato
kun boret etter vann og det er i orden.
Når det gjelder eiendomsoverdragelsen så trodde Vi at alt var i orden bare
ordfører og bjff hadde signert avtale om eie og leie kontrakter. Dette var ok
medio juni før ferien.
Men plan og geodata avdelingen i sørum ville det annerledes.
Det viste seg at for at tinglysningen skulle gå gjennom måtte vi faktisk søke
konsesjon og konsesjonsfritak på henholdsvis leie og eie kontrakter. Dette har
med lengden på leieavtalen (99 år) grensa går på 10 år, for å slippe søknad om
konsesjon.
Vi måtte i tillegg lage en kontrakt som sa at vi ikke kunne nekte kommunen å
hogge skog som var tilknyttet leieavtalen, dette burde jo vært en selvfølge men
det skulle være formelt riktig.
Dette ble undertegnet i desember 2019 og er nå tinglyst og vi eier nå endelig
dammerud og avtalen om leie i 99 år.
Ole jonny har kontakt med arkiteketer i lillestrøm kommune om en søknad med
tegninger å forenklet byggeprosess.
Innen årsmøtet 2020 så håper jeg at jeg har et svar.
Styret i bjff

