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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 20.
mai i år. Husk også å melde
fra om evt. adr.forandring.
Aktiviteten i 2010 har vært stor
i laget. Styret har avholdt 6
styremøter og behandlet 46
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 2011
og status/erfaringsutveksling
for 2010. Laget gjennomførte
vinteren 2010 et subsidiert båtførerkurs for lagets medlemmer
og 23 stk fullførte kurset. Et
tilsvarende kurs blir også
gjennomført i februar/ mars
2011 kun for kvinner. Arbeidet
med å fjerne båter/vrak fra våre
havner i Holmfjæra og Dunkarsundet har vært arbeidskrevende. Laget har engasjert
advokat til å sluttføre fjerningen av båtene.
Som det fremkommer av
forslaget til budsjett for 2011,
vil behovet for investeringer i
nye flytebrygger øke i årene
fremover. Småbåtlaget har trofaste medlemmer i havnene og
på Gjestebrygga som står på og
gjør en flott innsats til nytte for
alle våre medlemmer, noe som
har ført til moderate priser for
leie av båtplasser. Oppslutningen om dugnadene har vært
fallende, noe som over tid fører
til at vi må øke våre priser for
utlegg i havnene.
Laget inngikk i 2010 avtale
med Anders Gjeldnes AS, Bilxtra, Ralf Skram, Jemar, Norpower AS, og Samyong Norge
om rabatter for våre medlemmer. Det er viktig at lagets
medlemmer benytter seg av
avtalene

Behandlete styremøtesaker: Drift
av gjestebrygga, nye drivere av
selskapslokalene i brygga, engasjement av kranmenn, båtmesse,
anvisningsreglement, renovering
av Holmfjæra, fjerning av båter i
Holmfjæra og Dunkarsundet,
renovering av brygger på Moloen
Innlandet, evt. overtakelse av
brygger, sertifisering av kraner,
innkjøp av redningsstiger, revidert havnereglement, nye priser
for vinteropplag, båtførerkurs for
medlemmer i januar/februar
2010, samt planlegging av kurs
for kvinner i februar 2011.
Innlandet
Det har vært hektisk aktivitet på
Moloen dette året. Det er lagt ut
flytebrygge
ved
moloen,
ombygging av bryggene, landfester og montering av disse. Det
har vært en fantastisk dugnadsånd. Det er også utført
vanlig vedlikehold som smøring
av brygger og platt, forefallende
arbeid på bygg og tilsyn av
bølgedemperen. Den er ikke bare
medgjørlig på grunn av værforholdene i Sørsundet. 2010 har
vært et travelt år.
Småbåtbrygga
Det har vært vanlig vedlikehold
utført på brygga og utliggere, 2
strømsøyler er oppsatt på pir C,
syd- og østveggen på Stornaustet
og nord- og østveggen på
verkstedbygget er panelt opp.
Begge byggene er malt 2 strøk.
Kjøkkenet er renovert med bla.
nytt gulv og malte vegger, og
dekketøy er innkjøpt. Storsalen
er slipt og lakket med 2 strøk.
Det er skiftet div. nødstrømsutstyr (i henhold til pålegg),
hovedtavle er utbedret, det er
trukket frem kabler til nye
strømsøyler, varmekabler er
utbedret og det er lagt ned ny
varmekabel ved hovedvannledningen
Hegerberget
Nok en gang har den faste
dugnadsgjengen på Hegerberget
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nedlagt en kjempejobb. Året
2010 har vært et godt
dugnadsår. Det har blitt skiftet
en god del fat som var ødelagt,
vi har oppgradert landstagene
og vi har oljet bryggen. Brakka
er også oppgradert. Den var
begynt å råtne på rot. 2
malingsstrøk og skifting av en
del bord på bua var nødvendig,
samt at det er laget tak over
uteplassen. Det er også foretatt
oppgradering inne, og møbler i
bua er byttet ut. Nye
strømsøyler ble montert på
slutten av året. Havneformannen vil takke alle for en
trivelig dugnadssesong i 2010.
Holmfjæra
Vanlig vedlikehold på bryggene. Det er bygd 8 nye flytebrygger. Vi har begynt å
oppgradere området i Holmfjæra, ryddet området og tatt
ned en del trær. Det er satt opp
en plasthall ved siden av
Blåskuret. Hallen skal benyttes
til opplagsutstyr for å holde
området ryddet. Noen av de
gamle båtene er fjernet. Det er
meget dårlig med dugnadsfolk,
men skryt til de som møter
trofast opp.
Nervågen
Normalt vedlikehold og ettersyn er utført. C–brygga i Nervågen forskjøv seg og gangveien falt i sjøen under sterk
vind. Dette ble ordnet, samt at
fortøyningene ble forsterket. Dbrygga har fått lagt ut nye
fortøyninger (kjetting) grunnet
stor båt ytterst på bryggen.
Dunkarsundet
Spyling av asfaltert område,
rydding på land og i havnebasseng, ny slippvogn er tilvirket. Det er satt ut 3 nye
brygger, ny brakke er satt opp,
og rampen for stor vogn er utvidet. Fortøyninger under vann
er kontrollert av dykker og
funnet i orden, en del brygger
er oljet, og forskjønning av
området med oppsetting av
bøye og anker. Det er lagt inn
strøm i resterende naust, lagets
eget naust for utstyr er innredet. Den nye hjulvognen gjør
at vi kan ta opp båter på opptil
40 fot og 5 m bredde. Arbeidet
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med å legge ut ca. 20 nye
båtplasser ved indre del av
Apoteker-holmen vil starte til
sommeren 2011. Det har blitt
økende forurensning (fiskefett)
i havna og da spesielt i området
rundt moloen. Søndagskaféen
er blitt godt mottatt av
medlemmene. Dugnadsaktiviteten er synkende. Havneformannen vil rette en stor takk
til Rolf Rokstad og Ivar Reitan
for tilvirkning og montering av
den nye slippvognen. Det er
inngått kontrakt med Turistforeningen om leie av flytebrygge og naust nr. 2.

prisen for tildeling av båtplass
økt fra kr 1.500,- til kr 3.000.-.
Nye båtplassavgift pr. år:
Utligger under 7 m , kr 300 pr
breddemeter.
Utligger på 7 m, kr 400 pr. br.m.
Utligger på 8 m, kr 500 pr. br.m.
Utligger på 10m, kr 700 pr. br.m.

Gjestebrygga
Vedlikehold: Utført på det
elektriske anlegget og bryggen
for øvrig, og nye plater lagt på
veggene i dusjrommet.
Investeringer: 2 stk. 10 meters
gangbare utriggere og montering av en redningsleider.
Økonomi: Inntektene i 2010
ble betydelig lavere enn for
toppåret 2009, men noen lunde
på linje med tidligere år. Størst
var svikten for juli måned for
2010 med ca kr. 40 000,-. En
del av denne svikten kan
forklares med dårlig vær på
forsommeren, men også oppstart av betydelig aktivitet/
endret drift ved Ringholmen.

Styret vil takke alle medlemmer
for oppslutningen om laget i
2010. En spesiell takk til våre
aktive dugnadsarbeidere/havneformenn og lagets daglige leder
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 økonomi
Lagets økonomi er etter styrets
oppfatning
tilfredsstillende.
Inntektene for 2010 er ca. kr
105.000,- lavere enn i 2009.
Kostnadene inkl. avskrivinger
er økt med kr. 150. 000. Økte
kostnader kan hovedsaklig
henføres til økt strømforbruk
og økte strømpriser med kr.
143.000. I tillegg kommer økte
avskrivinger på kr. 22.000 og
drift av Freiveien med kr.
32.000. Resultatet for 2010
viser et underskudd etter
finansposter på ca kr. 71.000.
Innkjøp av strømsøyler og
flytebrygger til ca kr. 600.000
er aktivert og blir avskrevet på
vanlig måte.
Med bakgrunn i de store
investeringene laget står foran,
har årsmøtet vedtatt økte priser
for medlemmer som disponerer
båtplasser med utliggere fra 7
meter og større. I tillegg er

Generelt
Pr 31.12.2010 hadde laget 962
medlemmer, en netto tilgang på
16 medlemmer fra året før. Det
er til samme tidspunkt innbetalt
668 utliggerandeler til en
inngående verdi på kr. 4.656.600
mot 654 utliggerandeler i 2009.

Lagets tillitsmenn:
Styret for 2011.
Formann: Karl Erik Eriksson
NK :
Frits Kristiansen
Sekretær: Bernt Golmen
Styremed.: Jan Grip
Styremed.: Hans M. Parelius
Varamed.: Bjørn Golmen
Varamed.: Ove Reiten
Regnskap: Geir J. Visnes
Revisorer: Nils G. Fjærvik
Kjell Ellingsen
Festkomitéen:
Roger Solli-Sæther (leder)
Kåre Olsen
Inge Gjøstøl
Svein Møst
Jonny Skarpnes
Sverre Pettersen
Valgkomité:
Jørn Kaik
Frank Klinge
Ernst Pedersen
Svein Inge Hammervik
Havneformenn:
Innlandet:
Frank Klinge 47658165
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Nervågen:
Ove Reiten 71582785
Olav Loe
71514101
Holmfjæra:
Kåre Tømmervåg 71674408
Jan Hoel
71672756
Hegerberget:
Jan Erik Rolland

92446415

Småbåtbrygga:
Bjørn Golmen

71670709

Dunkarsundet:
Øyvind Dyrnes
98807390
Åsmund Brakstad 90512866
Kjell Inge Ødegård 90660427
Kranmenn i Holmfjæra:
Holger Havnerås 97141515
Kåre Tømmervåg 71674408
Jan Hoel
71672756
Slippmenn i Dunkarsundet:
Øyvind Dyrnes 98807390
Gunnar Todal
45601059
Ansvarlig for utleie av
Småbåtbrygga:
Ann Kristin Jensen 97638828
Gunn Karlsen
92464612
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:
97638828 og 92464612.
Gjestebrygge: 91158788
Epost :
kristiansund@smaabat.no
Hjemmeside :
www.smaabat.no
Småbåtlaget ønsker alle sine
medlemmer en riktig god
sommersesong.

Med sjøvetthilsen
SE

