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Kristiansund Småbåtlag feiret
juni med ca. 110 personer til
stede.
Vel møtt til et nytt nummer
av SMÅBÅTLOGGEN.
Det første en vil gjøre
medlemmene oppmerksom
på er kassererens påminnelse

at kontingenter

om
og avgifter skal være betalt
innen 1. mai i år Husk også å
melde fra om adresseforandring.
Året 2007 har gått over i
historien med middels aktivitet
innen laget. Styret har avholdt
5 styremøter og behandlet 39
saker. Den store saken for
styret har vært bokettersyn fra
skatterevisjonen i Kristiansund
kommune. Bokettersynet var
tidkrevende og avstedkom flere
møter med skatterevisoren for å
avklare/ oppklare forskjellige
forhold rundt den måten
Småbåtlaget ble drevet på.
Totalt sett kom Småbåtlaget
greit i fra revisjonen, men må
for ettertiden legge om noen
rutiner for å oppfylle
revisjonens krav til
dokumentasjon.
Styret har ansatt Per Jan Espvik
som daglig leder. Styret har sett
det slik at arbeidsmengden og
medlemmenes behov for å
komme i kontakt med ledelsen,
gjør det nødvendig med fast
kontortid. Daglig leder vil også
overta tildeling av båtplasser.
Styret har inngått lønnsavtale
med daglig leder. Avtalen
innebærer at Småbåtlaget vil få
en merutgift på ca kr. 50.000,- i
2008, sett i forhold til 2007.
Styret er vel tilfreds med at Per
Jan Espvik påtok seg
oppgaven, og mener at det for
ettertiden vil bli lettere å få
medlemmer til å ta på seg
tillitsverv, som formann og
sekretær.
Tradisjonen tro ble det også i år
arrangert friluftsgudstjeneste i
Naustkroken.

Innlandet
Dugnadsgjengen ved
Innlandsmoloen arbeider godt og
har gjennomført vanlig
vedlikehold i havna med
rengjøring av
flytebrygge/platting og to strøk
oljing av disse. Fortøyningene er
ettersett og noen skiftet. Det er
investert i ny wire til kran. I
tillegg er området påført en del
grus og området ryddet.
Småbåtbrygga
Selve hovedbrygga har de siste
to år vært gjenstand for utskifting
av bordklening. Dette arbeidet
ble avsluttet høsten 2007. Brygga
fremstår nå som en av de mest
velholdte brygger i Vågen.
Marøhuset ble ferdig til
sommeren 2007 og utleid til en
musikkgruppe som ønsket
øvingslokale. Festlokalet har hatt
en jevn utleie mesteparten av året
og er fortsatt gjenstand for
positiv omtale. Styret har avsatt
et større beløp i budsjettet for
2008 til oppgradering av
kjøkken. Dette er tvingende
nødvendig dersom utleie skal
fortsette. Stornaustet er
tilbakeført etter utleie til
Nordmøre Museum.
Leieforholdet ble avsluttet
01.03.07. Naustet ble derpå tatt i
bruk som eget lager og
arbeidsrom.
Hegerberget
Dugnadsgjengen har vært aktiv
og foretatt oppussing/oljing av
brygger. To utliggere som
manglet tredekke er reparert.
Flaggstang er malt og nytt
fundament tilpasset. Det er
montert sikkerhetsstiger fra
bryggene og ned i sjøen. Noen
punkterte fat er skiftet ut. For
øvrig er det gjennomført vanlig
vedlikehold og rydding.
.
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Holmfjæra
Dugnadsgjengen har arbeidet
godt og har skiftet fire stk
brygger til C-pir. Dette gir
blant annet to nye båtplasser.
Fortøyninger er ettersett og
noen nye utlagt. Det er lagt ut
nye strømkabler til C-pir med
nye sikringsskap. Nytt
strømskap montert ved krana
og et nytt skap montert i
midtseksjon opplagsplasser.
Samtlige båtplasser kontrollert
og merket. Oppussing av
”Blåskuret” har fortsatt også i
inneværende år. Den gamle
balkong i front er revet og ny
montert. Den 31.12. ble en
søppelkonteiner ved Blåskuret
påtent.
Den påfølgende brann påførte
garasjeanlegg i tilknytning til
Blåskuret skader. Saken er
meldt til forsikringsselskapet,
skadetakst er foretatt og saken
vil om kort tid være brakt til
avslutning.
Styret er ikke fornøyd med
forholdene rundt lagring av
båter på land i Holmfjæra, og
har startet en prosess for å få
ryddet opp. Det synes som om
noen medlemmer benytter
oppstillingsplassen til å kvitte
seg med båter som må betegnes
som vrak. Holmfjæra er lagets
utstillingsplass når det gjelder
lagring av båter. En stor del av
byens befolkning går for bi på
vei til og fra sentrum. Det er
derfor viktig at området gir et
godt inntrykk med hensyn til
orden og kvaliteten på de båter
som er lagret. I motsatt fall kan
småbåtlaget miste hele
området.
Nervågen
Det er gjennomført vanlig
vedlikehold i havna. Brygger
og utliggere er blitt rengjort og
ettersett. En ny lyskaster er
montert i havna.
Dunkarsundet
Styret ser med tilfredshet på
den dugnadsånd og vilje til
fremdrift som hersker i
Dunkarsundet. Mye av æren
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for dette tillegges dyktige
havneformenn/slipmenn og
Svein Inge Hammervik som
primus motor i utbyggingskomiteen. Havna står nå ferdig
utbygd på sjøen etter
opprinnelig utbygningsplan.
Siste år er det lagt ut fem
flytebrygger mellom D-pir og
molo langs land. Det er montert
veibom mot tilkomstvei fra sør.
Nedkjørsel til båtslip er utvidet
for å gi plass til den nye
båtvogn. Parkeringsplass ved
moloen er utvidet. Den gamle
verkstedbrakken er fjernet og
destruert. For øvrig er det utført
vanlig vedlikehold både på sjø
og land og rydding i
havneområdet foretatt. Det er
tilvirket diverse tilleggsutstyr
til hjullaster. Prosessen med
oppføring av naust i regi av
snekkerlinja ved St.
Hanshaugen videregående
skole fortsatte også i 2007.
Gjestebrygga
Gjestebrygga har som vanlig
gjennomgått vanlig
vedlikehold. Diverse
vedlikehold av dusj/ toaletter er
blitt foretatt. Det er montert
støttestag fra land mot
betongbrygge. Årets drift ga
som vanlig en betydelig netto
gevinst til laget.
Lagets økonomi
Lagets økonomi er etter styrets
oppfatning tilfredsstillende.
Inntekter og utgifter har vært
under kontroll og inntektsiden
har vært som forventet. Styret
vil derfor ikke foreslå øking av
kontingent eller båtplassavgift
for år 2008. Styret legger frem
et ekspansivt budsjett for 2008,
da det fortsatt er mange uløste
oppgaver i laget. Imidlertid er
det brukt mindre midler i 2007
enn det som ble budsjettert.
Samtidig er det fremmet
søknad om tilskudd fra flere
institusjoner, i forbindelse med
planene om skifte at tak på
småbåtbrygga. Det foreligger
pr dato tilsagn om ca kr.
80.000,- som det bare er tatt

delvis hensyn til i
budsjettsammenheng.
Regnskapet for siste år viser et
overskudd på kr. 396.520,- noe
styret mener er tilfredsstillende.
Generelt
Pr. 31.12.2007 hadde laget 933
medlemmer, en netto økning på
17 medlemmer fra året før.
Det er til samme tidspunkt
innbetalt 631 utliggerandeler til
en inngående verdi på kr.
4.016.800,- mot
617 utliggere i år 2006.
Styret vil takke alle som hver
på sin måte har bidratt til
lagets drift og utvikling. En
spesiell takk til de medlemmer
som trofast stiller opp til
dugnad kveld etter kveld hele
året til ende.

Lagets tillitsmenn:
Styret for 2008.
Formann:
Karl Erik Eriksson
NK :
Frits Kristiansen
Sekretær: Kåre Fure
Styremed.: Jan Grip
Styremed.: Harald Klausen
Varamed.: Stein Nesjan
Varamed.: Per Jan Espvik
Regnskap: Geir J. Visnes
Revisorer: Nils G. Fjærvik
Kjell Ellingsen
Festkomiteen
Bjarne Skram,
Roger Solli-Sæther
Kåre Olsen
Inge Gjøstøl
Svein Møst
Jonny Skarpnes
Valgkomite:
Gunnar Todal
Jan Hoel
Jørn Kaik
Allan Nilsen
Havneformenner:
Innlandet
Hans M. Parelius 90734094
Nervågen
Ove Reiten 71 58 27 85
Olav Loe 71 51 41 01
Homfjæra
Kåre Tømmervåg 71 51 41 0
Jan Hoel 71 67 27 56
Hegerberget
Jan Erik Rollan. 71 67 27 56
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Småbåtbrygga
Bjørn Golmen 71 67 07 09
Dunkarsundet
Øyvind Dyrnes 71 67 66 87
Åsmund Brakstad 71 58 23 46
Allan Nielsen 41 14 11 06
Kranmenn:
Holmfjæra
Karl Kampe 71 67 55 57
Innlandet
Knut Skarpnes 71 67 43 71
Dunkarsundet
Åsmund Brakstad 71 58 23 46
Ansvarlig for utleie av
Småbåtbrygga :
Arne Skarshaug 71 58 29 22

Småbåtlagets e-postadresse:
kristiansund@smaabat.no

og lagets hjemmeside:
http://www.smaabat.no
Årsmøte vedtak: Alle saker
på årsmøte ble enstemmig
vedtatt.
All henvendelse til laget skjer
i kontortiden
Daglig leder og
plasstildeler

Per Jan Espvik
Tel
71677072
Mob 46819204

KONTORTID:
Mandag & onsdag
1200-1400.
Tirsdag & torsdag
1800-2000.

Redaktøransvaret
overlates nå til
Stein Eriksen
tilstein@online.no; som
vedlikeholder lagets
hjemmeside. Send din epostadresse til Stein så vil
du få tilsendt på mail den
siste oppdatering av
hjemmesiden:
Ønsker alle medlemmene en
riktig god sommersesong

Med sjøvetthilsen og
takk for meg etter 18 år.
LOS
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