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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. april 2005. Husk
også å melde fra om adresseforandring. De som ønsker
det kan betale dette over
Småbåtlagets postgirokonto
nr 0824 0263859.
Året 2004 har gått over i
historien med stor aktivitet
innen laget. Styret har avholdt
7 styremøter og behandlet 36
saker. I perioden er det avholdt
tre medlemsmøter.
Utbyggingen av Dunkarsundet
har fortsatt vært den tyngste
saken styret har under
behandling. Styret arbeider
også med å forbedre
belysningen på flytebryggene i
samtlige havner. Arbeidet med
dette tar tid og går senere enn
forventet. Styret tar sikte på å
at alle havnene skal ha montert
fotocelle basert belysning i
løpet av 2005. Styret har satt
ned en komité på fire
medlemmer som skal skrive
Lagets 50 års historie frem til
jubileumsåret 2006.
Som en konsekvens av en del
innbrudd i løpet av året har
styret inngått avtale med
Securitas om å foreta runder
om natten i Lagets havner.
Tradisjonen tro ble det også i år
arrangert friluftsgudstjeneste i
Naustkroken. Årets gudstjeneste hadde i likhet med
tidligere år stor oppslutning
under fine værforhold.
Dugnadsfest for inviterte
medlemmer med ledsager ble
avviklet 30.10.04.

Pr. 31.12.2004 har Laget 905
medlemmer, en netto økning på
26 medlemmer fra året før. En
del medlemmer som har hatt en
passiv tilknytning til laget og
som ikke har betalt kontingent
for de to siste år er blitt strøket,
da kontingenten ikke er blitt
betalt selv etter purring.
Det er til samme tidspunkt
innbetalt 603 utliggerandeler til
en inngående verdi på
kr. 3.558.300,- mot 580
utliggerandeler i 2003.
Styret meget vel tilfreds med
økonomien i laget, og vil derfor
ikke foreslå øking av
kontingent eller båtplassavgift
for år 2005.
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.
Årsmøtet avviste nok en
gang montering av porter ved
lagets landganger. Styret fikk
i oppgave å utrede kameraovervåking av lagets havner.
Innlandet
Dugnadsgjengen ved moloen
arbeider godt og har
gjennomført vanlig vedlikehold
i havna. Fortøyninger er
ettersett og en større fylling
med feste for landgang er laget
og plastret i henhold til
budsjett for år 2004.
Småbåtbrygga
På sjøsiden har det vært mindre
gjøremål. Anlegget er
ferdigstilt med fotocellebasert
belysning på alle tre pirene.
Foruten vanlig vedlikehold på
selve hovedhuset er det blitt
skiftet inngangsdør, innredet
nytt rom i 2. etg. Lakking av
gulv i festlokale er foretatt.
Marø-huset har vært, og er
under restaurering. Arbeidet
med forstøtningsmur under
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stornaustet er ferdigstillt
februar 2005. Kommunen har
tidligere ytet tilskudd på kr.
15.000,-. Vi har pr. mars -05
også fått tilskudd fra to
institusjoner som yter tilskudd
til bevaring av verneverdige
bygninger.
Utleie av festlokale har også i
år gitt et brukbart overskudd.
Det er kjøpt inn 150 nye stoler
til festlokale. Utgiftene til
innkjøp er i stor grad sponset
av byens næringsliv og
Damegruppa. Sponsorer er:
Vestbase AS, Vest Supply AS,
AS Norske Shell og
Slatlem Bil AS.
Det er inngått avtale med
Oddstøl Elektronikk AS om
prøvemontering av minimum to
stk TV-kamera for overvåkning
av havna.
Hegerberget
Dugnadsgjengen har arbeidet
godt og foretatt vanlig
vedlikehold i havna. Nytt
sikringsskap er montert.
To nye 10-meters utliggere er
montert som ledd i tidligere
årsmøte sitt ønske om å
etablere flere større båtplasser.
Området fremstår som god
reklame for Småbåtlaget.
Holmfjæra
På landsiden er det
gjennomført en del opprydding,
men fortsatt står det igjen en
del gamle båter som bør
fjernes. Skade på B-pir ble
utbedret i løpet av
ettervinter/vår. Nye
flytebrygger er spikret av
dugnadsgjengen i
Dunkarsundet. Bryggene er
utlagt med nye utliggere til
erstatning for de som ble
skadet. Utliggerne er innkjøpt
via rederiet til fartøyet som
forvoldte skaden. Styret har
inngått avtale om økonomisk
erstatning med representanter
for rederiet og saken anses for
opp og avgjort. For øvrig er
fortøyningene ettersett og
reparert på vanlig måte.
Fotocelle basert belysning er
montert på C og D pir.
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Leieavtalen med Schroll
angående ”Blåskuret” ble
oppsagt med utflytningsfrist
29.02.04. Skuret skulle for
fremtiden disponeres av
medlemmene i Nervågen og
Holmfjæra under ledelse av
havneformennene i
vedkommende havner. I den
anledning har det skjedd lite,
sett ut i fra de planer styret ble
forespeilet før oppsigelsen.
Nervågen
Det er gjennomført vanlig
vedlikehold i havna. Noen
defekte fat er skiftet. Brygger
er blitt rengjort og smurt med
flere strøk olje. Videre er det
skiftet dekke på tre brygger
Dunkarsundet
Havna er fortsatt under
utbygging. I inneværende år er
tre nye pirer i havnas sørside
tatt i bruk. Samtidig er det
kjøpt inn utstyr for å legge ut
flytebrygger langs moloen.
Flerbrukshuset er ferdig og tatt
i bruk. Medlemmer i havna har
tatt initiativ til å holde åpent
hus med salg av kaffe og vafler
til medlemmene på søndag.
Styret ser meget positivt på
dette tiltaket. Styret har inngått
avtale med Kristiansund og
Nordmøre Turistforening om
leie av naust i sørøst enden av
vårt havneområde. Avtalen
innebærer at naustet vil bli satt
opp i løpet av våren 2005.
Styret har også kommentert
rullering av kommuneplanen
for Kristiansund Kommune, og
har i den forbindelse fremmet
ønske om at Småbåtlaget må få
overta Apotekerholmen. I løpet
av året er deler av området
asfaltert. Framføring av vann
og strøm er godt i gang. Kai
ved flerbrukshus er ferdig
stillet, og samtidig er det
bygget veranda i tilknytning til
flerbrukshus. Overskuddsutstyr
fra det innkjøpte
oppdrettsanlegg, som var
innkjøp i forbindelse med
utvidelse av Gjestebrygga, er
nå solgt og vil bli avhentet i
løpet av våren 2005.

Gjestebrygga.
Driften av gjestebrygge har i
likhet med tidligere år gitt et
verdifullt bidrag til Lagets
økonomi. Styret har inngått
avtale med kommunen om
utvidelse av sanitærhus på
Gjestebrygga. Huset er blitt
bygget i regi av St. Haugen
videregående skole. Huset
forventes ferdig i god tid før
sesongstart 2005. To nye
strømsøyler er bestilt og vil bli
montert i løpet av våren 2005
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Dunkarsundet:
Øyvind Dyrnes
Åsmund Brakstad
Inge Israelsen

Kranmenn:
Holmfjæra:
Karl Kampe
Kåre Tømmervåg
Innlandet:
Knut Skarpnes
Dunkarsundet:
Åsmund Brakstad
Utbyggningskomite
Dunkarsundet:
Svein I Hamervik
Svein Møst
Kåre B. Fure

Plasstildeler:
Magne Grav
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
Småbåtlaget E-postadresse:
smaabat@online.no

Kontaktperson for utleie
av Småbåtbrygga:
Arne Skarshaug
Ønsker alle
medlemmene en riktig
god sommersesong!
Med sjøvetthilsen LOS
Dersom det melder seg nok
deltakere vil det startes
Båtførerkurs i Lagets regi til
en pris kr 750,- på onsdager i
Småbåtbrygga.
Påmeldingsfrist senest 1. april
smaabat@online.no
eller lagets telefon.
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