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Så er den her igjen – sommeren.
Tiden går så altfor fort for de fleste av oss. Ikke før er julepynten pakket ned så skal
påskekyllingene frem – og så er det start på Ravnøy.
I ” gamle dager” var jeg kun på Ravnøy i ferien. Og hvilke ferier!!
Nå, når en sitter som ansvarlig for styre å stell, blir det mange turer i løpet av året. Å vandre rundt
på Ravnøy i snø er faktisk en flott opplevelse det også.
Faktisk ligger det mye mer arbeid bak driftingen av øya enn hva de fleste kanskje tenker på. Etter
sesongslutt og siste dugnad er det båtenes tur. Disse skal også stelles med og settes i opplag. Det
vil si, Rana’n har vi hatt ute i vinter. Brukt som arbeidsbåt. Det er i vinter fanget en god del mink
samt tre mår der ute. Dette er kamerater som kan gjøre mye ugagn, så slike gjester ser vi helst
holder seg andre steder.
Etter at juleribba er fordøyd skal det nye året forberedes. Det skal avholdes styremøter, regnskap
skal sluttføres, budsjett og investeringsplan skal utarbeides og det skal innkalles til allmannamøte.
Deretter nye styremøter hvor søknadspapirer skal utarbeides og sendes ut.
Nå er vi også i den heldige situasjon at vi har egen internettside, og mange av stiftelsens
medlemmer får og sender søknader denne veien. Allikevel sendes også mye ut på ”gamlemåten”.
Du vet med navn, adresse og slikt et frimerke i det ene hjørnet. Dette koster oss en del og vi
oppfordrer derfor alle våre medlemmer å gi oss sin mailadresse, slik at vi kan nå dere elektronisk
og slippe mye administrasjon. Viktig er det selvsagt også, å huske på å melde fra til oss når du
eventuelt skifter emailadresse.
Så er det alltid spennende å gjøre første befaring på øya i april. Samtlige hytter blir besøkt og
saumfart. Deretter skal det utarbeides lister over hva som må og bør gjøres før sesong. Her blir
det ofte hard prioritering som følge av stiftelsens økonomi. Styremedlemmer må så ut i marken å
sjekke hva vi kan skaffe billig, trekke på kontakter og sørge for at nødvendig utstyr kommer ned
til øya.
Deretter er det tildeling av hytter for sesongen som står for tur. Alltid en kabal som må legges.
Nye brev og mails må sendes ut, deretter skal det hele avstemmes økonomisk.
Så er det tid for vårdugnadene. Dette er også noe som skal planlegges i forkant og oppgaver
settes opp og innkjøp gjøres. Så skal vi kontakte medlemmer for å minne om datoene. Uten den
fine innsatsen fra mange medlemmer hadde det ikke vært mulig å holde hjulene i gang på Ravnøy.
Så derfor maner jeg til innsats! Dette er viktig og dersom vi skal sikre videre drift MÅ vi alle som
kan – ta i et tak. Skulle du ha lyst til å gjøre en innsats utenom de fastsatte dugnadene er selvsagt
det også mulig. Ta kontakt med oss, så finner vi ut av det.
Så kommer den da. Ferien !
En vakker øy i ”Vestfolds indrefilet” ligger der og glitrer. Uberørt, klargjort og venter bare på
sine gjester.
Forventningsfulle er de – store og små – på brygga i Bogen. Speidende over mot Ravnøy.
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Barnesinn som tenker: ”Hvem treffer jeg der ute i år?”
Ungdom som tenker: ”Treffer jeg den kjekke gutten eller jenta igjen denne sommeren?”
Voksne som tenker: ”I år skal jeg ro rundt øya, jeg skal fiske, jeg skal slappe av, jeg skal på
kunstutstilling i Bogen, jeg skal………..”
Snekka kommer – det er sommer på Ravnøy!
Kjell Erik
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