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Apotekerholmen, renovering
EL-anlegg,
kontingent
og
bryggepriser,

Aktiviteten i 2011 har vært stor
i laget. Styret har avholdt 7
styremøter og behandlet 64
journalførte saker. I tillegg har
styret møttes jevnlig på
dugnadskveldene på lagets
brygge. Laget gjennomførte et
eget Båtførerkurs kun for
kvinner i februar/mars 2011
med 24 deltakere.
Lagets
medlemmer/ektefelle/samboer
ble subsidiert med kr 500,- ved
deltakelse på Båtførerkursene.
Laget benyttet midler fra
grasrotandelen i Norsk Tipping
til
denne
subsidieringen.
Arbeidet
med
å
fjerne
båter/vrak fra våre havner i
Holmfjæra og Dunkarsundet
har vært arbeidskrevende og
ble delvis sluttført i 2011.
Laget har brukt advokat
Dybvik til å sluttføre fjerningen
av båtene. Også i 2012 må vi
bruke ressurser på å fjerne
båter som har stått for lenge på
land. Det er lagt ut nye betongflytebrygger i Nervågen, og de
aller fleste seilbåtene er nå
samlet på denne bryggen.
Under uværet i jule- og
nyttårshelgen 2011/2012 fikk
en del av våre brygger hard
medfart. Det var spesielt
Gjestebrygga, Nervågen Cbrygga, A-brygga ved Småbåtbrygga, brygga ved moloen på
Innlandet samt en del pirer i
Dunkarsundet det gikk verst ut
over. En stor takk til de av
lagets medlemmer som stilte
opp under/etter uværet og hjalp
til slik at anleggene er inntakt.
På Innlandet flyttet mange av
båtene seg til Gjestebrygga før
uværet, noe som også medførte
at belastningen på denne
brygga ble stor på en del
områder. Vi fikk også en del
skader
på
elektriske
installasjoner. Sjøsprøyt over
moloen i Dunkarsundet kan bli
en utfordring i forhold til sterk
vind fra N/NV når det gjelder
plassering av nye brygger på
Apoteker-holmen.

De erfaringene været ga oss gjør
at vi vil ta inn nye bestemmelser
i havnereglementet samt at
bryggeformennene må få utvidet
myndighet til å pålegge sikring
av båter både i sjø og på land.
Som det fremkommer av
forslaget til budsjett for 2012 så
vil behovet for investeringer i
nye flytebrygger øke i årene
fremover. Kristiansund Småbåtlag har trofaste medlemmer i
havnene som står på og gjør en
flott innsats til nytte for alle våre
medlemmer. Dette sammen med
stor innsats på Gjestebrygga har
gjort at vi har klart å holde
moderate priser for leie av
båtplasser. Som det fremkommer
i rapporten fra havnene er
oppslutningen om dugnadene
fallende. Det stiller laget ovenfor
nye utfordringer og kan over tid
føre 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. I
samarbeid med Midt-Norsk Olje
AS arbeides det med å etablere
tankanlegg for båter ved
Småbåtbrygga. Anlegget vil være
tilgjengelig for alle med bruk av
kort. Styret har valgt at all rabatt
skal tilfalle brukerne av anlegget
og at laget stiller fri plass til
anlegget. Ansvaret for tankanlegget vil ligge på Midt-Norsk
Olje AS.
Følgende saker har vært behandlet i styremøter:
Anvisningsreglement, budsjett/
regnskap, innkjøp av brygger,
momskompensasjon, havnereglementet, innseiling Dunkarsundet,
Stornaustet, Årsmøtet i KNBF,
medlemsmøter,
vinteropplag,
dataprogram, gebyr avbestilling
festlokale, oppsigelse av medlemsskap, Gjestebrygga, tildeling
av båt/naustplasser til skole og
Røde Kors, eiendomsforhold,
redningsstiger,
flytebrygger

Innlandet
Har bygd ut ny rampe til ny
flytebrygge med landgang.
Klar til ny flytebrygge.
Nåværende flytebrygge er i
meget dårlig forfatning. Har
støpt nye lodd til aktertamper.
Har lagt ut fire utliggere på
flytebrygga. Flytebrygge ved
molo
er
det
konstant
vedlikehold på. For dårlig
konstruksjon. Flytepontonger
er for dårlige, de løsner. Har
skiftet ut en del utliggere på
molo. Har lagt ut nye
fortøyninger til bølgedemper.
Har malt flaggstang og div
konstruksjoner.
Vann: Har
skiftet ut et antall kuleventiler.
Lys: har skiftet ut lys ved
kraftbrakke. Mye feilsøking
ved det elektriske på molo, bør
skiftes ut. Gatelys har ikke
fungert i år, NEAS har sett på
problemet, dette kan vi ikke
betale for.
Har hatt stor ryddeaksjon i
lagerbygg. Har tatt ned bildekk
langs moloen ca 100 dekk,
demontert 7 leidere langs
moloen og har ryddet opp mye
tau fra havbunnen.
Småbåtbrygga
Bordkledning på østvegg verksted
(innerst)
panelkledd.
Nordvegg til malersjappe/
snekkerbod
skiftet
panel.
Takrenner
verksted
og
malersjappe skiftet. Snekkerbod samt tak på samme malt.
Laget plattform for søppelkonteinere. Forberedt anlegg
for montering av bunkersstasjon. Skrapet og malt alle
utebordene.
Festlokalet slipt og lakkert
gulv. 45 stoler renset og vasket.
Kjøkkengulv opprettet og lagt
gulvbelegg. På gulvet i ”kakebua” er det lagt nytt belegg.
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Det er skiftet stag til B-brygga
samt kjettinger skiftet. I tillegg
er det laget reservestag.

Småbåtbrygger A-B-C
Det har vært rent vedlikeholdsarbeid på bryggene i
2011
For 2012 må det gjøres et stort
løft på brygge A på grunn av
det er alt for stor belastning i
dårlig vær. Årsaken er at det
ligger alt for store båter på
denne brygga. Bryggen er ikke
beregnet for dette.
Jeg har snakket med Per om
dette tidligere men det er ikke
greit for han heller når vi ikke
har større båtplasser å tilby.
Det blir for stor belastning på
landfestene og sjøfestene i
bunnen, det fikk vi merke
under den siste stormen.
Vi er veldig heldige ved at vi
har noen som står på og hjelper
til i kampens hete.
Havneformannens forslag for
investeringer i 2012 på brygge
A er at skal alle store båter
fortsatt ligge der så må det
kjøpes nye betongbrygger der
p.g.a. belastningen på bryggen.
Brygge B og C blir det vedlikeholdsarbeid på med innkjøp
av olje og utskifting av en del
bord.
Hegerberget
På Hegerberget har det nok
engang vært et aktivt år. Det
har i snitt vært 9 mann på
dugnad hver tirsdag. Mye
arbeid er blitt gjort og ennå mer
er blitt planlagt.
Nytt vannrør er lagt inn i bua.
Det er blitt skiftet 9 fat, som
var ødelagt. Bryggen og utligger er blitt oljet. Pontonger
er blitt rengjort. Nytak/
overbygg er blitt malt. Benker
på uteområdet er oljet. Bua har
fått et strøk med maling.
Bryggen er blitt sikret med
kjetting, nye øyebolter for

kjetting er blitt boret inn og
festet. Vi har også fått
oppgradering av verktøy som vi
trenger, for å holde området
vedlike. Det er også tatt en stor
opprydding rundt på området.
Lyskastere er montert. På slutten
av sesongen, ble det observert
vanninntrenging i bua. Det ble
avdekket råte i tak på bua.
Omfanget av skaden er ikke
avklart, da det ble for sent på året
til å begynne å ta av det gamle
taket. Vi fikk reparert det
midlertidig, men det kan bli en
stor oppgave til våren. For 2012
er planene å få sikret kaikanten
med rekkverk mot sjø. Det
eksisterende er helt opprustet, og
gir en falsk trygghet.

Holmfjæra
Seks brygger er skiftet ut, tre på
B-brygga og tre på C-brygga.
Området ryddet og gruset. Båter
flyttet fra sjøsiden for klargjøring
for asfaltering som vil bli
gjennomført våren 2012. Montert
2 strømsøyler. 1 på B og 1 på C
bryggen. På A brygga er det gjort
plass til 4 nye båter. En del av
bryggene er oljet og div. reparasjoner er utført. Det arbeides
med innredning i Blåskuret.
Mottatt sveisebord som gave.
Leddport til garasje er anskaffet
og blir montert i 2012. Nye 12 m
lange stropper til krana.
Nervågen
Smurt Brygge A. Skiftet
landfeste til Brygge A. Ellers
foretatt vanlig ettersyn og
vedlikehold. Kjøpt inn høytrykkspyler.
Skiftet kjetting for landfeste på
C-brygga. Utskiftet 1 utrigger.
Ellers et det utført vanlig tilsyn
og vedlikehold. D-Brygga skiftet
alle flytebrygger til betongbrygger. Det er lagt opp vann
med kraner til alle bryggene.
Montert en lyssøyle med 6
strømuttak. Skiftet stengekran
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under
Freiveien.
Alle
fortøyninger og mooringer
ettersett og kontrollert. Montert
hjul og reparert gangvei.
Det er lagt ned en betydelig
innsats av medlemmene noe
som dugnadslista bekrefter.
Bryggeformannen vil takke alle
for godt samarbeid under
dugnadsarbeidet.

Dunkarsundet
I havnen er det utført vanlig
vedlikehold som spyling av
hele anlegget. En del av
bryggene i havnen er oljet,
opplagt varmekabel på vannledning fra huset og til
hovedvannledning. En del
maling og vanlig ettersyn er
gjort. Medlemslokalet (kafeen)
har vært åpen i vinterhalvåret
og er et meget populært tilbud
på søndager. Lokalet har også
vært utleid til medlemmer,
konfirmasjoner og barnedåper.
Til vårpussen er det blitt veldig
attraktivt å sette opp båtene
både på slipp og hjulvogn. Pr i
dag klarer laget å ta opp alle
medlemmer sine båter med
unntak av 2 – 3 større seilbåter.
Dugnadsinnsatsen er dessverre
synkende i havnen.
Gjestebrygga
Før sesongen startet ble
kaiområdet
spylt
av
Kristiansund
Brannvesen
v/Jonny Skarpnes. Samtidig ble
blomsterkassene beplantet med
blomster. I juli gikk det hull på
hovedvannledningen mellom
kai og betongflytebrygge. Ny
slange ble umiddelbart montert
av
vedlikeholdsleder
og
bryggeformann. I denne sesongen har det vært mye klage
på strømtilførselen. Sikringene
har slått seg ut gjentatte ganger,
grunnet overbelastning. Samtidig begynner også noen av
automatsikringene å bli slitt.
Oppgradering av strømanlegg
er derfor nødvendig. Denne
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sesongen har det også vært tre
innbrudd i betalingsboksen
hvor hengelås er blitt klippet.
Videre er det gjort to
innbruddsforsøk. Det er derfor
laget ny betalingsboks i
syrefast stål. Arbeidet ble utført
av Ivar Reitan. Boksen er
montert og ser ut til å fungere
etter hensikten. For øvrig har
det bare vært mindre ting å ta
seg av.
Sesongen ser ut til å bli litt
dårligere enn sesongen i 2010.
Det skyldes i stor grad
konkurranse fra havnevesenet
anlegg ved Piren. Der har det
vært rimelig fullt med båt hver
helg i juni, juli og august.
Havneformannen regner med at
vår gjestehavn har tapt ca kr
10 000,- pr uke disse tre
månedene som følger av dette.
Dvs ca kr. 120 000,-.
Det anbefales at strømforsyningen oppgraderes slik at
kapasiteten økes fra dagens ca
45 000 watt til over 120 000
watt. Samtidig bør prisen for
liggedøgn økes med ca kr 30,pr båtlengde.

Lagets økonomi
Lagets økonomi er etter styrets
oppfatning
tilfredsstillende.
Inntektene i 2011 er ca kr
400 000,- høyere enn i 2010.
Kostnadene er ca kr 150 000,lavere enn i 2010. Avskrivningene i 2011 er på ca kr
450 000,- på linje med avskrivningene i 2010.
Inntektene fra kontingent,
bryggeleie og frikjøpt dugnad
dekker lagets driftsomkostninger og vi er avhengig av
utleie på gjestebrygga og
Småbåtbrygga for å ha midler
til investeringer i dag og i
fremtiden. Inntektene fra utleie
på disse to anleggene er lavere
i 2011 enn i 2010. Laget har en
gjeld til medlemmene for
innbetalt utliggerandeler på kr

4 924 700,-. Vi viser for øvrig til
gjennomgangen av lagets regnskap.
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Valgkomité:
Jørn Kaik
Frank Klinge
Ernst Pedersen
Svein Inge Hammervik
Havneformenn:
Innlandet:
Frank Klinge 47658165
Nervågen:
Ove Reiten 71582785
Olav Loe
71514101

Generelt
Pr 31.12.2011 hadde Kristiansund Småbåtlag 940 medlemmer,
som er en nedgang på 22
medlemmer (pr 31.12.2010 var
det 962 medlemmer).
Laget disponerer pr samme dato
744 båtplasser.
Det har tilkommet 4 nye
båtplasser i 2011.
Det er til samme tidspunkt
innbetalt 683 utliggerandeler til
en inngående verdi på kr.
4 924700,- mot 668 utliggerandeler i 2010.
Styret vil takke alle medlemmer
for oppslutningen om laget i
2011. 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 tillitsmenn:
Styret for 2012.
Formann: Karl Erik Eriksson
NK :
Frits Kristiansen
Sekretær: Bernt Golmen
Styremed.: Jan Grip
Styremed.: Hans M. Parelius
Varamed.: Willy Nordeide
Varamed.: Ove Reiten
Regnskap: Geir J. Visnes
Revisorer: Nils G. Fjærvik
Kjell Ellingsen
Festkomitéen:
Roger Solli-Sæther (leder)
Kåre Olsen
Svein Møst
Jonny Skarpnes
Sverre Pettersen
Inge Gjøstøl

Holmfjæra:
Kåre Tømmervåg 71674408
Jan Hoel
71672756
Hegerberget:
Jan Erik Rolland

92446415

Småbåtbrygga:
Bjørn Golmen

71670709

Dunkarsundet:
Øyvind Dyrnes
95182232
Ivar Reitan
90547971
Kjell Inge Ødegård 90660427
Kranmenn i Holmfjæra:
Holger Havnerås 97141515
Kåre Tømmervåg 71674408
Jan Hoel
71672756
Slippmenn i Dunkarsundet:
Øyvind Dyrnes
95182232
Ivar Reitan
90547971
Svein I. Hammervik 95816541
Gunnar Todal
45601059
Ansvarlig for utleie av
Småbåtbrygga:
Ann Kristin Jensen 97638828
Gunn Karlsen
92464612
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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
Stein Eriksen
Roger Solli-Sæther
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