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Vel møtt til et nytt nummer
av SMÅBÅTLOGGEN.
Det første en vil gjøre
medlemmene oppmerksom
på er kassererens påminnelse

at kontingenter

om
og avgifter skal være betalt
innen 1. mai 2004. Husk også
å melde fra om adresseforandring. De som ønsker
det kan betale dette over
Småbåtlagets postgirokonto
nr 0824 0263859.
Av årsberetning ser vi at året
2003 har vært preget av
gjennomgående god aktivitet i
laget. Styret har avholdt
7styremøter og behandlet 39
saker. Det er videre avholdt
fire medlemsmøter.
Styret arbeider også med å
forbedre belysningen på
flytebryggene i samtlige
havner. Arbeidet med dette tar
tid og går senere enn forventet.
En pir ved Småbåtbrygga har
montert fotocelle basert
belysning som en prøveordning. Styret tar sikte på å
foreta tilsvarende utbygging i
alle havnene. Utvidelse
avgjestebrygge ved innkjøp av
brukt oppdrettsanlegg viste seg
å være en meget god handel, i
det inntekten for inneværende
år har økt med den foretatte
investering.
Tradisjonen tro ble det også i år
arrangert friluftsgudstjeneste i
Naustkroken. Årets
gudstjeneste hadde i likhet med
tidligere år stor oppslutning
under fine værforhold.
Småbåtlaget deltok i
arrangementene ”Småbåtens
dag” og ”Sjøsikkerhetsdagen”
under Kystfesten. Det ble en
vellykket dag på flere måter,
men oppslutningen til våre
medlemmer må en si var
skuffende. Kun et fåtall båter
var med på paraden rundt
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Innlandet. Kom gjerne med
inns
Dugnadsfest for inviterte
medlemmer med ledsager ble
ingen rundt Miljøavviklet
22.11.03.

og har gjennomført vanlig
vedlikehold i havna.
Fortøyningene er ettersett og
noen skiftet, samtidig er tre stk
nye flytebrygger produsert og
lagt ut.

Innlandet. Kom gjerne med
innspill hva vi kan gjøre bedre i
2004.
Ellers må en påpeke at det
må bli slutt med tilgrisingen
rundt Miljøstasjonene i
havnene.
Nå er det på tide at en klarer
å overholde fartsgrensene i
havnene. Dette har noe med å
vise godt sjømannsskap og
vise hensyn til andre.

Småbåtbrygga
På sjøsiden har det vært mindre
gjøremål. Det er montert
fotocelle baserte lys på pir A.
Dette gjøres for å prøve ut om
den påtenkte belysning i alle
havner vil fungere etter
hensikten. På landsiden er det
utført betydelig arbeide med
asfaltering av veien fra
Freiveien ned bakken og
plassen foran og bak
Småbåtbrygga. Arbeidet ble
utført som en tredeling mellom
Kommunen, Havnevesenet og
Småbåtlaget. Foruten vanlig
vedlikehold på selve
hovedhuset er det blitt innredet
nytt møterom i 2. etg. Lakking
av gulv i festlokale er foretatt.
Marø-huset har vært, og er
under restaurering, mens
platting utenfor huset og trapp
er ferdigstillet. En
forstøtningsmur mot
Stornaustet er under
planlegging. Kommunen har
ytet tilskudd på kr. 15.000,-.
Muren søkes fullført i løpet av
kommende år. Utleie av
festlokale har også i år gitt et
brukbart overskudd.

Pr. 31.12.2003 har 879
medlemmer, en netto økning på
4 medlemmer fra året før. Den
lave netto tilveksten skyldes at
24 såkalte støttemedlemmer er
blitt strøket grunnet manglende
betaling.
Det er til samme tidspunkt
innbetalt 580 utliggerandeler til
en inngående verdi på kr.
3.302.700,- mot 544
utliggere i år 2002.
En del medlemmer som ikke
har utført sin dugnadsplikt
for året 2002, har på
forskjellige vis unnlatt å
betale det av årsmøtet
vedtatte beløp på kr. 400,-.
Disse vil få beløpet påplusset
regningen for år 2004.
Totalt sett er styret meget vel
tilfreds med økonomien i laget.
Inntekter og utgifter har vært
under kontroll og inntektsiden
har vært som forventet. Styret
vil derfor ikke foreslå øking av
kontingent eller båtplassavgift
for år 2004, og har i den
forbindelse lagt opp til et
budsjett for år 2004 som
vektlegger å utføre en del
nødvendige investeringer
samtidig som driften holdes
innen for dagens økonomiske
rammer.
Innlandet
Dugnadsgjengen ved
Innlandsmoloen arbeider godt

Hegerberget
Dugnadsgjengen har arbeidet
godt og foretatt vanlig
vedlikehold i havna. Området
fremstår som god reklame for
Småbåtlaget.
Holmfjæra
På landsiden er det
gjennomført opprydding med
god deltagelse, men fortsatt står
det igjen en del gamle båter
som må fjernes. D- pir er blitt
fornyet med nye brygger og
utliggere. I desember måned
ble B-pir påført betydelig skade
ved at et lastet fraktefartøy
støtet mot anlegget. Styret har
inngått avtale om økonomisk
erstatning med representanter
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for rederiet. Skaden forventes
utbedret innen utgangen av
mars 2004. Leieavtalen med
Schroll angående ”Blåskuret”
er oppsagt med utflytningsfrist
29.02.04. Skuret skal
for fremtiden disponeres av
medlemmene i Nervågen og
Holmfjæra under ledelse av
havneformennene i

den nye flytebrygge. Styret har
søkt Kommunen om utvidelse
av sanitærhus og er i skrivende
stund i ferd med å inngå avtale
om dette. Driften har gitt et
godt overskudd til laget, og er i
sin nåværende driftsform en
betydelig inntekstkilde for
laget.

vedkommende havner.

Styret vil benytte anledningen
til å takke alle medlemmene
som hver på sin måte har støttet
opp om laget og deltatt på
dugnad til lagets felles beste.

Nervågen
Det er gjennomført vanlig
vedlikehold i havna. Brygger er
blitt rengjort og smurt med
flere strøk olje.
En del fortøyninger er blitt
justert og noen fornyet.
Dunkarsundet
Styret ser med tilfredshet på
den dugnadsånd og vilje til
fremdrift som hersker i vår nye
havn. Mye av æren for dette
tillegges dyktige
havneformenn, samt en aktiv
utbyggingskomite.
I løpet av året er tre pirhoder
ferdig og tre pirer lagt ut.
Framføring av vann og strøm er
godt i gang.
Garasje/verkstedbygg er ferdig
og tatt i bruk. Bygget er i
likhet med naustene oppført i
regi av Kristiansund
Videregående Skole.
Flerbrukshuset er på det
nærmeste ferdig, men mangler
kjøkkeninnredning. Det er
bygger hus over vinsjer til
slipanlegg. Videre er det
tilkjørt betydelig fyllmasse i
området syd i det nivået var for
lavt.
Gjestebrygga.
Driften av gjestebrygge ble i år
ledet direkte av styret da
damegruppa ikke så seg i stand
til å fortsette. Styret har inngått
avtale med Havnefogden om
leie av hele Vedkaia. Samtidig
gikk styret til innkjøp av et
brukt oppdrettsanlegg, og deler
av dette ble lagt ut som
utvidelse av gjestehavna.Som
leie for Vedkaia
har styret inngått avtale om at
havnevesenet skal disponere
fire båtplasser på yttersiden av
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Hegerberget
Peder O. Tingvold.
Småbåtbrygga
Bjørn Golmen
Dunkarsundet
Øyvind Dyrnes
Åsmund Brakstad
Inge Israelsen

Kranmenn:
Holmfjæra
Karl Kampe
Kåre Tømmervåg
Innlandet
Knut Skarpnes
Dunkarsundet
Arne Skarshaug
Trygve Sivertsen
Utbyggningskomite
Dunkarsundet
Svein I Hamervik
Svein Møst
Kåre B. Fure

Plasstildeler:
Hans Hansen
All henvendelse til laget skjer
ved oppmøte på
Småbåtbrygga eller over
telefon 71677072 på

dugnadsdagene tirsdager
og torsdager mellom kl
18.00 og 20.00

Kontaktperson for
utleie av
Småbåtbrygga
Torlef Jørgensn
Ønsker alle
medlemmene en riktig
god sommersesong!

Havneformenner:
Innlandet
Kåre Olsen
Ottar Høvik
Nervågen
Ove Reiten
Lyder Jensen
Homfjæra
Frank Dyrhaug
Jan Hoel

Med sjøvetthilsen LOS
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