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Aktiviteten i 2012 har vært stor
i laget. Styret har avholdt 12
styremøter og behandlet 92
journalførte saker. I tillegg har
styret møttes jevnlig på
dugnadskveldene på lagets
brygge. Arbeidet med å fjerne
båter fra våre havner i
Holmfjæra og Dunkarsundet
har vært arbeidskrevende og
har fortsatt også i 2012 og vil
nok være en årlig foreteelse.
Laget har fortsatt det gode
samarbeid med advokat Dybvik
til å sluttføre fjerningen av
båtene. Også i 2013 må vi
bruke ressurser på å fjerne
båter som har stått for lenge på
land. Etter råd fra advokat
Dybvik
har
vi
foretatt
justeringer i havnereglementet
og i avtalen mellom laget og
båteier. Det er lagt ut nye
betongflytebrygger ved Småbåtbrygga, og de gamle
trebryggene
er
brukt
i
Nervågen. På Innlandet er det
lagt ut nye trebrygger levert av
Kongensvoll.
Havnen
på
Innlandet fikk også i 2011 nye
brygger som erstattet klatring i
stiger på Moloen. Denne
havnen er den som har vært
utbedret mest av alle havner de
to siste årene. Under uværet i
jule- og nyttårshelgen 2011
/2012 fikk en del av våre
brygger hard medfart. Det var
spesielt gjestebrygga, C-brygga
i Nervågen, 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
noe som gjør at anleggene er
inntakt. Elektro har utbedret
skader etter orkanen i 2011/12
på alle bryggene. 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
Apotekerholmen. 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 fremkom i 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. Det er også utført til
dels store arbeider på lagets hus i
Vågen samt på Marøhuset. 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 varierende. Det stiller
laget ovenfor utfordringer og kan
over tid føre til at vi må øke våre
priser for utlegg i havnene.
Med støtte fra Stiftelsen UNI og
Norsk Kulturminnefond på til
sammen kr. 65 000.- har det i
2012 blitt skiftet tak på
Stornaustet ved Småbåtbrygga.
Dette arbeidet ble utført av
innleid firma bl.a. på grunn av at
naustet er verneverdig. For 7 år
siden ble det skiftet bordkledning
og satt opp ny mur.
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. Det vil i
2013 bli lagt mer arbeide i å
videreutvikle dagens avtaler og
fremskaffe nye. I samarbeid med
Midt-Norsk Olje AS er det satt
opp nytt diesel tankanlegg ved
Småbåtbrygga i Vågen. Anlegget
vil i løpet av våren 2013 bli
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flyttet ytterst på den nye
betongbrygga.
Vi
tror
etableringen av anlegget har
medført en lavere prisstigning
på
diesel.
Anlegget
er
tilgjengelig for alle med bruk
av kort. Styret har valgt at all
rabatt skal tilfalle brukerne av
anlegget og at laget stiller plass
til disposisjon for anlegget.
Ansvaret for tankanlegget vil
ligge på Midt-Norsk Olje AS.
Vi fikk i 2012 en brukt
arbeidsbåt fra Western Geco
v/Rune Simonsen. Dette er en
kjempeflott gave til laget og vi
takker Western Geco så mye
for den sjenerøse gaven. Båten
er i topp stand og har allerede
vært til stor hjelp for oss i
arbeidet i våre havner. Den
gamle arbeidsbåten vil bli
pusset opp og vurdert om vi
skal sette inn ny/brukt motor i
den. Som en takk til Nils
Jacobsen som har vært pådriver
for å fremskaffe den nye
arbeidsbåten er båten døpt M/B
”Nils”. Styret har besluttet at
alle som skal bruke båten skal
ha opplæring og at det skal
føres logg over bruken av
båten. Styret har i tillegg
besluttet at båten ikke skal
benyttes
i
kommersiell
virksomhet.
Festkomiteen har i 2012 bestått
av Svein Møst, Kåre Olsen,
Jonny Skarpnes, Inge Gjøstøl,
Sverre Pettersen og Roger
Solli-Sæther. Komiteen har hatt
stor aktivitet og er en viktig
medspiller for styret for å
gjennomføre
aktiviteter.
Nedenfor følger en oversikt
over deres aktiviteter. Festkomiteen startet året med
medlemsmøte
i
februar.
Orientering fra styret, og kåseri
om ”Nybygg fra Sterkoder
gjennom tidene” v/ Fredrik
Pfefferkorn var på dagsorden.
Alle fremmøtte medlemmer
fikk servert kaffe og bajasbrød
av festkomiteen og praten gikk
lett om mange av båtene, hvor
de hadde tatt veien osv. Ca 35
medlemmer deltok. I februar
gikk Småbåtlaget til innkjøp av
nytt musikkanlegg i festlokalet.
Festkomiteen sto for forprosjektering,
innkjøp
og
montering av dette. Småbåtlaget ønsker også å tilby dette
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til leietakere av festlokalet samt
gjøre nytte av dette på egne
arrangement.
På Årsmøte i mars fikk alle
fornyet tillit og festkomiteen
var klar for et nytt år med nye
utfordringer. Det ble servert
kaffe
og
bajasbrød
til
fremmøtte medlemmer.
22 mars inviterte Småbåtlaget i
samarbeid
med
Gylling
Teknikk AS til kurs/medlemsmøte med info om batterityper,
ladning, ladere, strøm i båt,
dimensjonering og jording.
Festkomiteen stilte selvfølgelig
med kaffe og bajasbrød til de
vel 30 medlemmene som var til
stede. Bare to dager senere, 24.
mars gikk Årsfesten av
stabelen med 51 medlemmer til
stede. Med god mat fra
Sjøstjerna og flott musikk av
Veidholmens "store sønn"
Tony Iversen ble det en riktig
fin kveld og natt.
Formann og våre fremmøtte
æresmedlemmer fikk overrakt
blomster på festen sammen
med noen velvalgte ord.
Festkomiteen sørget også for at
våre æresmedlemmer som ikke
kunne komme på årsfesten fikk
overlevert en blomsterhilsen
hjemme. Dette er noe de setter
stor pris på.
Første søndag i juni arrangerte
Småbåtlaget gudstjeneste med
kappelan Tormod Sikkeland i
Småbåtbrygga. Regnfullt og
fuktig vær la nok en demper på
deltagelsen, men det var ca. 40
oppmøtte til en trivelig
gudstjeneste. Det hele ble
avsluttet med kaffe og nydelige
vafler laget av Gunn og Ann
Kristin på kjøkkenet.
I slutten av juni var det
dugnadsavslutning i havnene
med grilling, kaffe og kaker
etter eget ønske. Noen av
havnene
hadde
ikke
tid/anledning til sånn "luksus",
og ønsket å vente til høsten.
Første helgen i november var
det klart for Dugnadsfest som
samlet hele 88 medlemmer til
deilig mat og flott dansemusikk
fra eget musikkanlegg. Her fikk
12
medlemmer
overrakt
blomster for utmerket innsats
igjennom året som er gått.
I slutten av november var det
budsjettmøte for styret og

bryggeformenn i møtelokalet,
samt dugnadsavslutning for de
som ikke hadde dette til
sommeren. Festkomiteen ordnet
med bevertning og tilstedeværelse på disse arrangementene.
I desember ble styrets julebord
arrangert i småbåtbrygga med
tradisjonell julemat, kaffe og
kaker.
Også
her
ordnet
festkomiteen med bevertning.
Festkomiteens
leder
takker
komiteens medlemmer for året
som er gått og den flotte
innsatsen de har vist og ser fram
til å fortsette i 2013 med de
samme medlemmene. (om vi får
tillit). Komiteen har forøvrig en
usedvanlig god kjemi og har
igjennom året som er gått vist
seg å samarbeide meget godt
under "press". :-)
Laget har fortsatt mange
medlemmer som ikke har
båtplass. Styret i laget har nedsatt
en arbeidsgruppe som har fått i
mandat å optimalisere våre
båtplasser i havnene. Dette skal
skje i nært samarbeide med den
enkelte bryggeformann og i
henhold til havnereglementet § 7.
Det kan medføre at enkelte vil
måtte flytte/bytte plass for sine
båter. Utvalget skal også se på
muligheten til å fremskaffe nye
båtplasser i andre områder enn
hvor dagens havner er plassert.
Følgende
saker
har
vært
behandlet i styremøter: Endring i
festkomiteen, ansvarshavende på
Gjestebrygga og i Dunkarsundet,
budsjett og regnskap, innkjøp av
nye brygger, innkjøp av kjetting,
anker, skifte av bryggeformenn
og vedlikeholdsleder, utleie av
eiendom, etablering av tankanlegg, skade på utligger, godtgjørelse til medlemmer, utleie av
musikkanlegg, gudstjeneste i
Freiveien 50, el. anlegg på
Gjestebrygga, avslutning av
dugnadssesongen, tilskudd fra
Norsk Kulturminnefond, reklame
på lagets gangveier, oppstilte
båter på land, uhell i lagets
selskapslokale, gave fra Western
Geco, navn på arbeidsbåt,
strømanlegg på Gjestebrygga,
rehabilitering av Stornaustet,
redningsbøyer fra Gjensidige,
momsrefusjon, innføring av
rekvisisjonshandel,
julebord,
dugnadsfest, endring i vaskerutinene, arbeidsinstruks for
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daglig leder, endrede åpningstider
på
lagets
kontor,
disponering av bankkontoer,
endringer i havnereglementet
og ansettelse av daglig leder fra
15.11.2012.
Innlandet

Montert nytt gjerde, div maling
og vedlikehold. Støping av to
forstøtningsmurer. Støping av 5
stk 1000 liter fat og lagt ut 7
lodd til den nye bryggen.
Sveiset stag til trebryggene fra
Kongensvoll. Vi har ryddet
mange gamle fortøyninger på
havbunnen og fjernet mye
avfall. Den gamle bryggen er
fjernet og levert til gjenvinning.
Bryggen ved moloen er i veldig
dårlig stand og mangler flytere,
og ledd og fester til glidere er
for svake. Bryggen er for smal
og den har konstant hall. Hvis
vi skal skifte flytere må
bryggen på land for å sveise
fester til flytere, nye ledd og
nye fester på gliderne. Alt dette
blir mye jobb og enda er
bryggene for smale og ikke bra.
Dette koster mye penger.
Bryggen må ligge på land lenge
for å gjøre jobben og da spørs
det om det er noen som stiller
opp på dugnad og hvor båtene
skal ligge i mellomtiden. Vi
ønsker ny brygge. Dette er
veldig viktig, og det kan
planlegges og gjøres raskt og
det blir bra.
Småbåtbrygga og bryggene
A-B-C i Freiveien 50

Det er laget ny bunkersbrygge
og montert denne. Rigget opp 3
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stk. glidere for bryggene. Oljet
B- og C-bryggene 2 strøk.
Skiftet ut A-brygga med ny
betongbrygge. Lagt ut 4 nye
anker på 750 kg på A-brygga.
Flyttet og lagret 17 trebrygger.
Defekte flytere er kassert.
Strammet opp fortøyninger Bog C-brygge. Laget plattform/
lagerplass til søppelkonteinere.
Støpt nytt fundament til flytting
av bunkertank. Gulv i festlokalet er slipt og lakkert.
Elektro har montert nye
fotoceller for flomlys av
brygga. Skiftet nye pærer i lyskasterne. Demontert lysutstyr
og montert opp ny belysning og
søyler på den nye A-brygga.
Satt opp delvis ny kobling for
belysning. Montert nytt for
dieselfylling i tavle på land.
Strukket ny kabel til pumpe.
Montert ny nødlysarmatur i
festlokalet II etasje. Utbedret
all nødlys hele bygget, nye rør
og batteri.
Hegerberget

Som de siste 5 årene har
oppmøtet på Hegerberget vært
svært bra. Gamle som unge
møter opp på dugnad. Vi er så
heldig at nesten 70 % av de
som har plass på Hegerberget
møter opp på dugnad.
Det som har vært hovedoppgaven i år, var å få byttet
taket på bua. Det var med litt
blandet frykt vi startet å rive
det gamle taket. Det så ikke
helt bra ut i starten, kan vel si
det slik; «pill råtten» Etter
hvert som vi rev av, så vi at
nesten hele taket måtte byttes
ut. Men nå kan bare vinterstormen komme! Taket er tett.
Den neste store oppgaven i år
var å lage et nytt rekkverk mot
sjøen. Det gamle hadde sett
sine beste dager og var mer en
fare enn en sikkerhet. Nå har
jeg ikke lagt sammen hvor
mange timer som gikk med på
å diskutere hvilken type
rekkverk vi skulle ha. Men en

ting er sikkert, vi er blitt flink på
rekkverk. Vi landet på betongsøyler med rustfritt rør mellom.
Planlegging er halve jobben, så
en tirsdag i august møtte 4
stykker opp kl. 10.00 og startet
forberedelsene til støping. På
kvelden var gode 40m med
rekkverk ferdig støpt.
Ellers har vi forsterket landfestene til bryggen med å legge
på ny sveis i alle øyebolter. Her
var det bare på lykke og fromme
at ikke stagene hadde falt i sjøen.
Resten av dugnaden har gått med
på vanlig vedlikehold på
anlegget. Så jeg vil med dette
takke alle som møter opp på
dugnad på Hegerberget for en
flott innsats i året som har gått.

Holmfjæra
Det er skiftet ut 3 brygger. Lagt
nytt dekke på 1 brygge. Montert
2 strømsøyler. Alle bryggene er
oljet. Vanlig vedlikehold på
bryggene. Satt opp reoler i teltet.
Montert ny port i blåskuret. Div.
bordkledning på Blåskuret.
Asfaltert deler av uteområdet.
Kjøpt inn 2 fine bord med
benker. Vi hadde et uhell på
brygge B, da Dagmar var på
besøk; landgangen datt i sjøen.
Elektro har montert opp ei ny
strømsøyle på B-brygga, strukket
frem nye tilførsler til B-brygga.
Montert ny automattavle på land
og fordelt uttaket i tavle. Montert
opp ny lyskaster og skiftet
lyskaster på krana.
Nervågen
I Nervågen A og B er det utført
vanlig vedlikehold. Det er
montert redningsleidere på A- og
B-bryggene. Det er skiftet nye
kjettinger på landfeste til Abrygga. Vi har i løpet av høsten
2012 skiftet ut alle flytebryggene
på C-brygga. Bryggene som vi
monterte er tidligere brygger som
var på D-brygga i Nervågen. Bbryggene ble ettersett og
kontrollert. Nye fat ble montert
der det var nødvendig. Utriggere
og
fortøyningsbommer
ble
rengjort og kontrollert. Moringer
og fortøyninger ble ettersett og
strammet. På D-brygga er det
montert
nye
strømog
vannsøyler. Alle båtplassene har
fått tildelt egne strømkontakter
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med strømmåler. Disse målerne
ble avlest 1. oktober. Alle er nå
ansvarlig for eget strømforbruk
og at kontaktene er avlåst med
egne hengelås. Ettersett og
strammet forankringer. Elektro
har montert nytt abonnement
på land m/ny tavle og
fordeling, ny kabling frem til
betongbryggen, monter 5 nye
søyler m/kontakter og egne
målere for hver kontakt.
Montert opp strømuttak på Cbrygga.
Dunkarsundet

Spyling av hele området og
ryddet. Snekret 39 bukker til
båter på land. Reparert tak på
naust. Oppmerket parkeringsplasser. Rep. slippvogn med
nye slanger, nye foringer og
bolter på samtlige brygger.
Landfeste med kjettinger for
A-, B-, F- og I-bryggene.
Skiftet ut 2 brygger på C-piren.
Klippet gress på landområdet,
utført div. maling og ryddet
området i havnen. Gjennomgått
det elektriske anlegget i
havnen. Rep. av rør og
koblinger. Moloen utbedret.
Bygging av ny vei langs
holmen. Lagt ut ny kjetting og
sidefortøyninger til A- og Bbryggene. Elektriske søyler på
bryggene besiktiget og reparert.
3. og 4. oktober 2012 ble det
registrert utslipp av fett i
havna.
Dykker
besiktiget
kjettinger og fortøyninger.
Knust 2 båter etter 5 år på land
(vrak). Har tatt opp 180 båter
på land med slippvogn.
Gjestebrygga
Året begynte med at det måtte
settes opp to nye hovedfortøyninger på betongbryggene.
Eksisterende fortøyning mot
vinkelbrygga brakk under
stormen 1. – 2. juledag 2011.
Denne ble fornyet med kjetting
og trosse og festet på eksist.
pullert på Kranaskjæret.
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Videre ble det satt opp ny
fortøyning inn mot land ca 90
grader på førstnevnte, parallelt
med A-pir Nervågen. Dette
arbeidet ble utført i januar
måned. På ettersommeren ble
det lagt ut to større anker for
stabilisering av ytterste del av
bryggene, både betongbrygge
og fiskeribrygge. Samtlige
fortøyninger ble ettersett av
froskemann. Koblingsledd i
vinkel som ble ødelagt under
stormen, er reparert. For øvrig
er en del fenderplanker skiftet
ut grunnet råteskade.
Driften av gjestehavna har gått
som normalt, besøkstallet i
første del av sesongen var
lavere enn forventet, men tok
seg opp i august og til dels
september, slik at sluttresultatet
kan sies å være tilfredsstillende
med i overkant av kr. 275.000,brutto til laget. Kappet kabler,
skjøtet mm. Demontert landforsyning, hengt opp kabel under
landgang, skiftet fotocelle,
reparert jordfeil. Skiftet defekt
automatsikring. Erstattet lysholdere i belysning. Strømforsyningen er ikke blitt
oppgradert, pga. usikkerhet
med avtalen med Kristiansund
kommune. Oppgraderingen vil
bli gjennomført før sesongen
starter i 2013.

Lagets økonomi
Kristiansund Småbåtlag har
hatt inntekter på ca kr
2 370 000,-. Driftsutgiftene er
på ca kr 1 880 000,-. I tillegg
har laget investert for ca kr
1 572 000,- som er aktivert.
Inntektene er i tråd med
budsjettet
for
2012
og
kostnadene og investeringene
er noe høyere enn budsjettert.
Investeringene er nye flytebrygger, asfaltering, kranutbedring, strømsøyler o.l.
Lagets økonomi er tilfredsstillende, men regnskapet for
2012 viser et underskudd på kr
154 000,- etter avskrivninger

på kr 710 000,-. Laget har en
gjeld til medlemmene for
innbetalt utliggerandeler på kr
4 924 700,-. Vi viser for øvrig til
gjennomgangen av lagets regnskap.

Generelt
Kristiansund Småbåtlag hadde
pr. 31.12.2012 945 medlemmer
som er en økning på 5 medlemmer.
Laget disponerer pr samme dato
776 båtplasser. Det er tilkommet
22 nye båtplasser i 2012. Det er
til samme tidspunkt innbetalt 702
utliggerandeler til en inngående
verdi på kr. 4 924 700,- mot 668
utliggerandeler i 2010.
Per Jan Espvik sluttet som daglig
leder 31.desember 2012. Per Jan
har vært medlem av laget siden
1989 og vært kasserer og
medlem av styret i laget siden
april 2004 og vært daglig leder
av Småbåtlaget siden 1. februar
2008. Vi takker Per Jan for den
store innsatsen han har gjort for
laget gjennom mange år og
ønsker han lykke til som nesten
100 % pensjonist fra årsskiftet.
Jonny Fevåg er fra samme dato
ansatt som daglig leder i 50 %
stilling. Vi ønsker Jonny
velkommen til oss.
Styret vil takke alle medlemmer
for oppslutningen om laget i
2012. 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 at
flere medlemmer deltar på
dugnadsarbeid i våre havner.
Kristiansund, 28. februar 2013.
Styret i Kristiansund Småbåtlag
Karl Erik Eriksson
Frits Kristiansen
Jan Grip
Hans M. Parelius
Bernt Golmen
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Småbåtbrygga:
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Jan Hoel
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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: Jonny Fevåg
KONTORTID:
Tirsdag & torsdag 1200-2000.
Utleie av festlokalet Freiveien 50:

Ann Kristin 97638828.

Gjestebrygge:

Kåre Fure

91158788

Epost kristiansund@smaabat.no
Hjemmeside : www.smaabat.no

Småbåtlaget ønsker alle sine medlemmer en riktig god
sommersesong.
Med sjøvetthilsen
Roger Solli-Sæther

