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Vel møtt til et nytt nummer
av SMÅBÅTLOGGEN.
Det første en vil gjøre
medlemmene oppmerksom
på er at kontigent og avgifter
skal være betalt senest 1. mai
i år. Husk også å melde fra
om evt. adresseforandring.
Aktiviteten i år 2008 har vært
som normalt. Styret har avholdt 5 styremøter og behandlet 39 saker.
Styret har i inneværende år
engasjert seg i å finne nye
båtplasser for lagets nye
medlemmer.
Det er sendt brev til plansjefen
i Kristiansund kommune om
dette i forbindelse med
rullering
av
kommunens
arealplan. Det er mottatt
positivt svar, og plansjefen
ville ta våre ønsker med i sin
vurdering. Samtidig ble det i
oktober måned avholdt møte
med ordfører, rådmann og
bygningssjef om samme tema.
Styrets ønske er på kort sikt å
disponere
Kranaskjæret
i
Vågen og Apotekerholmen for
ytter-ligere utbygging.
På lenger sikt ser styret for seg
at eventuelt nye havner må
komme i området Hagelin og
andre nærområder.
Ansettelse av daglig leder og
innføring av kontortid har vist
seg å være en suksess. Fast
kontortid har gjort det mulig
for medlemmene å møte opp på
dagtid for å løse sine
problemer.
Daglig
leder
rapporterer at det har vært godt
med besøk.

Innlandet
Dugnadsgjengen ved
Innlandet.
Dugnadsgjengen
ved
Innlandsmoloen arbeider som vanlig
godt, og gjennomført vanlig
vedlikehold i havna. Det er
innhentet anbud fra kvalifisert
entreprenør for å sikre/reparere
fylling for feste av landgang.
Arbeidet forventes utført i løpet
av våren 2009. Et større område
er blitt asfaltert og forstøtningsmur oppsatt.
Bølgedemper er montert mellom molo
og nærmeste brokar. Det er utført
diverse elektriske installasjoner.
Materiale til ny båtvogn er
innkjøpt. Vogna ventes ferdig i
løpet av første halvår 2009.
Småbåtbrygga
Selve hovedbrygga har de siste
tre år vært gjenstand for større
renovering utvendig. I inneværende år ble hele taket skiftet,
samt bølgeblikkledning på begge
kobbhus skiftet til vanlig
bordkledning. Laget har etter
søknad mottatt tilskudd på til
sammen kr. 95.000,- til skifting
av tak. Blant annet har
Kristiansund
kommune
gitt
tilskudd på kr. 15.000,-.
Brygga fremstår nå som den mest
velholdte brygge i Vågen.
Innvendig er det innkjøpt ny
oppvaskemaskin til kjøkken i
tilknytning til festlokale og ny
varmepumpe montert i stedet for
den som havarerte.
Kjølebu er innredet og tatt i bruk
i forbindelse med festlokale. Ny
elektrisk tavle montert i verksted.
I Naustkroken er det satt opp ny
forstøtningsmur mot musikkskolen. Kratt og diverse vegetasjon mot Freiveien er fjernet.
For øvrig er det foretatt vanlig
vedlikehold på den øvrige
bygningsmasse. På sjøsiden er
strømtilførsel oppgradert med tre
nye strømsøyler.
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Hegerberget
Dugnadsgjengen har vært aktiv
og foretatt vanlig vedlikehold i
havna. I tillegg er det montert
nye fester av flytebrygger mot
kaien til KMV (Gamle Jonas
Eriksen AS). Bolter i festestag
mot land er også skiftet grunnet
tæring.
.
Holmfjæra
Det elektriske anlegg i havna
har også i år vært under
oppgradering. Nytt strømskap
er montert på land, samt at to
strømsøyler er innkjøpt og vil
bli montert våren 2009.
Verksted i ”Blåskuret” er
oppgradert og noe verktøy
innkjøpt. For øvrig er det
foretatt vanlig vedlikehold.
Nervågen
Det er gjennomført vanlig
vedlikehold i havna. Brygger
og utliggere er blitt rengjort og
ettersett.
Dunkarsundet
Det er utført vanlig vedlikehold
både på sjø og land og rydding
i
havneområdet
foretatt.
Betongelement for forlengelse
av båtrampe forventes montert
våren 2009. Prosessen med
oppføring av naust i regi av
snekkerlinja ved St. Hanshaugen videregående skole
fortsatte også i 2008. Det er
lagt ca. 500 kvm asfalt på
båtoppstillingsplass og ved
molo. Nye lysmaster er montert
og ny lysarmatur er under
montering.
Gjestebrygga
Gjestebrygga har som vanlig
gjennomgått
vedlikehold.
Diverse vedlikehold av dusj/
toaletter er blitt foretatt. Årets
drift ga som vanlig en betydelig
netto gevinst til laget. Styret vil
under sak ”Kontingenter og
leiepriser” foreslå økning av
døgnpriser ved gjestebrygga
grunnet forslaget om å skifte ut
åtte trebrygger med fire
betongbrygger.
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Lagets økonomi
Lagets økonomi er etter styrets
oppfatning
tilfredsstillende.
Inntektene for 2008 er noe
større enn forventet. Det
skyldes blant annet sponsorinntekter på ca kr. 120.000,-,
og
større
inntekter
fra
dugnadsavgift. Samtidig er
utgiftene holdt under kontroll.
Styret vil derfor ikke foreslå
økning av kontingent eller
båtplassavgift for 2009. Det er
også brukt mindre midler i
2008 enn det som ble
budsjettert, noe som har sin
årsak i at noen prosjekter er
blitt utsatt til 2009. Regnskapet
for siste år viser et overskudd
på kr. 463.915,- noe styret
mener er tilfredsstillende.
Generelt.
Pr. 31.12.2008 hadde laget 932
medlemmer, en netto tilbakegang på 1 medlem fra året før.
Det er til samme tidspunkt
innbetalt 647 utliggerandeler til
en inngående verdi på kr.
4.215.100,- mot 631 utliggere i
2007.
Styret vil takke alle som hver
på sin måte har bidratt til lagets
drift og utvikling. En spesiell
takk til alle de som trofast
stiller på dugnad kveld etter
kveld året i gjennom.

Lagets tillitsmenn:
Styret for 2009.
Formann: Karl Erik Eriksson
NK :
Frits Kristiansen
Sekretær: Bernt Golmen
Styremed.: Jan Grip
Styremed.: Harald Klausen
Varamed.: Hans M. Parelius
Varamed.: Bjørn Golmen
Regnskap: Geir J. Visnes
Revisorer: Nils G. Fjærvik
Kjell Ellingsen

Festkomitéen:
Roger Solli-Sæther (leder)
Kåre Olsen
Inge Gjøstøl
Svein Møst
Jonny Skarpnes
Stein Eriksen
Valgkomite:
Gunnar Todal
Jan Hoel
Jørn Kaik
Allan Nilsen
Havneformenner:
Innlandet:
Hans M. Parelius 90 73 40 94
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 00 34
92 44 64 15
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 i Holmfjæra:
Karl Kampe 71 67 55 57
Kranmenn på Innlandet:
Knut Skarpnes 71 67 43 71
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Småbåtlagets e-postadresse:
kristiansund@smaabat.no
og lagets hjemmeside:
http://www.smaabat.no
All henvendelse til laget skjer i
kontortiden

Daglig leder:

Per Jan Espvik
Tel
71677072
Mob 46819204

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

Send gjerne din epost-adresse
til Stein Eriksen på epost
tilstein@online.no så vil du få
tilsendt på mail den siste
oppdatering av hjemmesiden.
Stein vil også gjerne ha bilder,
innhold, historier m.m. som det
er aktuelt å dele med andre
medlemmer via Internett.
Småbålaget ønsker alle sine
medlemmer en riktig god
sommersesong.

Med sjøvetthilsen
SE

Slippmenn i Dunkarsundet:
Allan Nielsen 41 14 11 06
Gunnar Todal 45 60 10 59
Odd Jonassen 91 56 87 65
Ansvarlig for utleie av
Småbåtbrygga:
Arne Skarshaug 71 58 29 22
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