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Nervågen
Det er gjennomført
ettersyn.

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 2009 har vært som
normalt. Styret har avholdt 4
styremøter og behandlet 32
journalførte saker. I tillegg har
styret møttes jevnlig på
dugnadskveldene på lagets
brygge. Det har også vært
avholdt
møte
med
alle
bryggeformenn med sikte på
planlegging for 2010 og status
for 2009. I tillegg ga møtet
muligheter
for
erfaringsutveksling for våre dyktige
bryggeformenn.
Følgende saker har vært
behandlet
i
styremøter:
Leiekontrakt for Holmfjæra,
sertifisering av kraner, innkjøp
av løfteaak, kjøp av traktor,
nye pongtonger på Gjestebrygga, ansvarshavende for
Gjestebrygga, medlemskap i
KNBF, nye brygger i Vågen,
reguleringsplan for Skorpa og
Meløya, revidert arealplan for
Kristiansund 2009/2020,
regnskap/budsjett, renovering
av
brygger,
forsikringer,
plastring på Innlandet, bruk av
grasrotmidler, sikkerhetskurs/
båtførerkurs, nye båtplasser,
priser vinterlagring og drift av
gjestebrygga.
Lagets medlemmer deltok med
ca 40 båter på siste fergetur for
Averøyfergen, noe vi har fått
positiv tilbakemelding på fra
Kristiansund kommune.
I januar/februar 2010 gjennomførte laget i samarbeid med
Kristiansund Båtskole kurs i
båtførerprøven for ca 20
deltakere.

Styret har i januar 2010 foretatt
befaring på havnen ved moloen
på Innlandet. Ut fra medlemmenes ønsker er styret i laget
positiv til å bidra med en
renovering av havnen.
Arbeidstiden for daglig leder er
utvidet og er et meget positivt
tiltak for laget.
Styret jobber med å få til møter
med politikerne vedr. Holmfjæra
og nye båtplasser, både faste og
gjesteplasser. Rabattavtaler for
medlemmene vil det bli arbeidet
ytterligere med.

Innlandet
Opplagsnaust er malt, brygger er
rengjort og oljet, utleggstau er
sjekket av dykker, landgang
reparert, lysrørarmatur i naust
hengt opp, platting oljet og ellers
vanlig vedlikehold. Båtvogn er
under bygging. Krana er faset ut,
da den ikke er godkjent.
Småbåtbrygga
Vanlig vedlikehold utført på
brygga og utliggere, Stornaustet
er ryddet og panelt. Mur satt
opp.
Hegerberget
Ny arbeidsflåte er produsert,
oppgradering av støtter fra land,
en ny båtplass tilpasset, skiftet en
del fortøyninger og ryddet på
brygger og på land
Holmfjæra
Det har blitt utført vanlig
vedlikehold,
oljet
brygger,
reparert brygge som ble skadet
av seilbåt, hele A-brygga skiftet
mot gjestebrygga, fortøyninger
på B-brygga reparert etter storm,
fortøyninger på C-brygga delvis
reparert og nye brygger er under
produksjon. Skiftet vindu, inngangsdør og ny kledning på
ytterveggen på ”Blåskuret”.

vanlig

Dunkarsundet
I 2009 har det blitt ordnet ny
fortøyning mot syd, ny kjetting
til Apotekerholmen fra Cbrygga, alle fortøyninger under
vann kontrollert av dykker,
havna og landområdet er
ryddet, flytebryggene er impregnert, bygninger er beiset,
strøm montert i alle nye naust
og 3 nye landfester er støpt.
Ny slippvogn er under arbeid.
Gjestebrygga
Brygga har gjennomgått store
endringer i 2009. Samtlige åtte
trebrygger ble skiftet ut med
fem stk betongbrygger på
tilsamen 48 meter. To av
bryggene ble kjøpt brukt av
Vestbase AS, mens tre ble
kjøpt nye. Det er utlagt nye
fortøyninger og lodd. Bryggene
ble utlagt på dugnad og ved
god hjelp fra en foringsbåt med
kran.
Det ble videre kjøpt inn fire
strømsøyler som ble montert
ytterst på de nye bryggene.
Samtidig ble
eksisterende
strømsøyler på de utskiftede
trebryggene
remontert
i
gjestehavna. Vann og strømforsyning ble utført av fagfolk,
og
hele
anlegget
var
ferdigmontert til sesongstart
15. mai.
Før sesongen startet ble
kaiområdet rengjort og pyntet
med blomster.
Etter sesongslutt 1. oktober, ble
renovering av dusjanlegg i
servicehusets gamle fløy påbegynt. Dette arbeidet forventes ferdig før påsken 2010.
Driften av gjestebrygga for
2009 viser et netto rekordoverskudd på kr. 355.912,-.
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Lagets økonomi

Festkomitéen:

Lagets økonomi er etter styrets
oppfatning
tilfredsstillende.
Inntektene for 2009 er noe
større enn budsjettert. Utgiftene
er lavere enn budsjettert, da
enkelte budsjetterte investeringer ikke er gjennomført.
Styret vil ikke foreslå økt
kontingent, men ønsker å øke
dugnadsavgift. Dette er med
bakgrunn i behovet for at flere
deltar i dugnadsarbeidet.

Roger Solli-Sæther (leder)
Kåre Olsen
Inge Gjøstøl
Svein Møst
Jonny Skarpnes
Stein Eriksen

Generelt
Pr. 31.12.2009 hadde laget 946
medlemmer, en netto tilgang på
14 medlemmer fra året før. Det
er til samme tidspunkt innbetalt
654 utliggerandeler til en
inngående
verdi
på
kr.
4.389.700,- mot 647 utliggerandeler i 2008.
Styret
vil
takke
alle
medlemmer for oppslutningen
om laget i 2009. En spesiell
takk til våre aktive dugnadsarbeidere som nedlegger en
kjempeinnsats for laget og
lagets medlemmer. Laget vil i
fremtiden,
hvis
vi
skal
opprettholde dagens standard
og prisnivå, være avhengig av
flere medlemmer som deltar på
dugnadsarbeid i våre havner.

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

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
Holmfjæra:
Kåre Tømmervåg 71 67 44 08
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:
Holger Havnerås
Kåre Tømmervåg 71 67 44 08
Kranmenn på Innlandet:
Knut Skarpnes 71 67 43 71

Årgang 20
Kristiansund Småbåtlag
Postboks 598
6501 Kristiansund
Besøksadresse: Freiveien 50
Tlf
71 67 70 72
Mob
46 81 92 04
Daglig leder:
Per Jan Espvik
KONTORTID:
Mandag & onsdag
1200-1400.
Tirsdag & torsdag
1800-2000.
Utleie av festlokalet:
99608411
Gjestebrygge: 91158788
Epost :
kristiansund@smaabat.no
Hjemmeside :
www.smaabat.no

Send gjerne din epost-adresse
til Stein Eriksen på epost
tilstein@online.no så vil du få
kontinuerlig 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 Internettsidene
til Småbåtlaget.
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
Ansvarlig for utleie av
Småbåtbrygga:
Arne Skarshaug 99 60 84 11
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