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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 2006. Husk også
å melde fra om adresseforandring.
Året 2005 har gått over i
historien med stor aktivitet
innen laget. Styret har avholdt
7 styremøter og behandlet 40
saker. I perioden er det avholdt
2 medlemsmøter. Utbyggingen
av Dunkarsundet har fortsatt
vært den tyngste saken styret
har under behandling. Arbeidet
med å forbedre belysningen på
flytebryggene i samtlige havner
har også pågått i 2005.
Arbeidet tar tid og går senere
enn forventet.
Jubileumskomiteen har
arbeidet godt og jubileumsbok
for lagets 50 års markering er i
rute og forventes ferdig i god
tid før den store
jubileumsfesten som er planlagt
til lørdag 17. juni 2006. Det er
blitt foretatt utskifting av flere
eldre brygger i havnene. Disse
er blitt erstattet med nye.
Lagets havneanlegg er derfor
under kontinuerlig fornyelse og
opprustning.
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 30.10.05.
Lagets økonomi
Styret tilfreds med økonomien i
laget. Inntekter og utgifter har
vært under kontroll og
inntektsiden har vært som
forventet. Styret vil derfor ikke
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foreslå øking av den generelle
kontingent eller båtplassavgift
for år 2006, og har i den
forbindelse lagt opp til et
budsjett for år 2006 som
vektlegger å utføre en del
nødvendige investeringer
samtidig som driften holdes
innen for dagens økonomiske
rammer. Det foreligger forslag
om fritak fra å betale
dugnadspenger for medlemmer
over 70 år. Styret har ingen
innvendinger mot dette, men
vil peke på at dugnadsavgiften
på kr. 400,- pr. medlem som
ikke utfører minimum 15
timers dugnad, er en betydelig
inntektskilde for laget.
Medlemskontingenten har ikke
vært justert på over 10 år, noe
som i stor grad styret har
foreslått og fått vedtatt andre
finansieringsformer, som
båtplassavgiften for nye
medlemmer og dugnadsavgiften.

Innlandet
Dugnadsgjengen ved
Innlandsmoloen har
gjennomført vanlig vedlikehold
i havna. Fortøyninger er
ettersett og festeforbindelsen
mellom flytebryggene fornyet
ved å skifte bolter. Det er
montert gjerde ved pirhode for
å ivaretasikkerheten. Sikring av
fundament til pirhode er under
planlegging og vil bli utført i
løpet av våren 2006.
Småbåtbrygga
Grunnet store råteskader på
bordkledning besluttet styret å
skifte kledning på to vegger i
2005 og fortsette med de andre
veggene i 2006. I forbindelse
med vannlekkasje på tak ble
også deler av takplatene over
styrerom skiftet ut sammen
med takrenner. Begge
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kobbhusene ble reparert
samtidig. Styret er tilfreds med
resultatet. Før arbeidet ble
igangsatt ble det innhentet
anbud. For øvrig har arbeidet
med oppussing av
musikkskolen pågått hele året
og vil fortsette i 2006.
Hegerberget
Dugnadsgjengen har arbeidet
godt og foretatt vanlig
vedlikehold i havna. Det er lagt
ut større utliggere i havna med
henblikk på at noen større båter
kan flytte dit, primært fra
Holmfjæra. Flyttingen vil
foreløpig skje på frivillig basis
og naturlig avgang. For øvrig
er oppholdsbarakke pusset opp
og diverse tiltak iverksatt for å
holde god orden i havna.
Holmfjæra
På landsiden har styret inngått
delingsavtale med kommunen
om asfaltering. Grunnet
forsinkelse med annet arbeid,
ble asfalteringen utsatt til våren
2006. De ytterste plassene i
havna blir disponert av en del
større båter. Dette har medført
overbelastning på anlegget og
direkte skade på en utligger.
Styret tar sikte på å flytte noen
av de større båtene til
Hegerberget og Dunkarsundet.
Arbeidet med å forbedre og ta i
bruk ”Blåhuset” er i gang. I
budsjettet for 2006 er det avsatt
kr. 50.000,- til formålet. I
havna er det i løpet av året satt
i drift TV-overvåkning .
Utstyret er levert av Oddstøl
Elektronikk AS. Styret vil etter
en tids drift evaluere anlegget
og vurdere nytteverdien før
eventuell videre utbygging.
Tiltak for å bedre belysningen
er godt i gang.
Nervågen
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Det er gjennomført vanlig
vedlikehold i havna. Dekket på
noen brygge ble skiftet og
smurt. Aktiviteten i havna er
totalt sett liten.
Dunkarsundet
Havna er fortsatt under
utbygging. I inneværende år er
det lagt ut nye flytebrygger
langs molo. Arbeidet med vann
og strømforsyning pågår
fortsatt. Nye naust er blitt
planlagt og er under oppføring.
Naustet som er oppført i regi
av Kristiansund og Nordmøre
Turistforening (KNT) er ferdig
stillet og refusjonsavtale
inngått mellom laget og KNT.
Kapasiteten til havna er på det
nærmeste oppbrukt. Styret
arbeider med planer om å
overta Apotekerholmen og
samtidig utnytte deler av
denne. Samtidig vurderes
forlengelse av pirene ved
havnas sydende dersom
innseilingsleden kan flyttes
nærmere Apotekerholmen
Gjestebrygga.
Driften av gjestebrygge har i
likhet med tidligere år gitt et
verdifullt bidrag til Lagets
økonomi. Påbygg av
sanitærhuset ble fullført i juni
måned. For øvrig er strømforsyningen modernisert med
to nye strømsøyler. Høsten
2005 var det et betydelig antall
båter som fikk tildelt plass for
vinteropplag.
Pr. 31.12.2005 har Laget 895
medlemmer, en netto nedgang
på 10 medlemmer fra året før.
Nedgangen skyldes at 25
såkalte passive medlemmer er
blitt strøket grunnet manglende
betaling av kontingent. Det er
til samme tidspunkt innbetalt
611 utliggerandeler til en
inngående verdi på kr.
3.715.800,- mot 603 utligger i
2004.
Styret vil benytte
anledningen til å takke som
hver på sin måte har bidratt
til lagets drift og utvikling.
En spesiell takk til de
medlemmer som trofast
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stiller opp til dugnad kveld
etter kveld hele året til ende.

Lagets tillitsmenn:
Styret for 2006.
Formann: Karl Erik Eriksson
NK :
Frits Kristiansen
Sekretær: Kåre B. Fure
Styremed.: Knut Kjellnes
Styremed.: Torleif Jørgensen
Varamed.: Arne Gautvik
Varamed.: Per Jan Espvik
Lanternen: Berit Hansen
Regnskap: Geir J. Visnes
Per Jan Espvik

Årgang 16

Innlandet
Knut Skarpnes
Dunkarsundet
Åsmund Brakstad
Utbyggningskomite
Dunkarsundet
Svein I Hamervik
Svein Møst
Kåre B. Fure
Plasstildeler:

Magne Grav
Kontaktperson for utleie av
Småbåtbrygga:

Arne Skarshaug
Revisorer: Nils Fjærvik
Kjell Ellingsen
Festkomiteen
Bjarne Skram,
Bjørn Golmen
Stein Eriksen
Kåre Kristiansen
Svein Møst
Valgkomite:
Harald Klausen
Thor Greger
Kåre Olsen
Gunvald Skogshol
Havneformenner:
Innlandet
Kåre Olsen
Ottar Høvik
Nervågen
Ove Reiten
Lyder Jensen
Homfjæra
Kåre Tømmervåg
Jan Hoel
Hegerberget
Peder O. Tingvold.

All henvendelse til laget skjer
ved oppmøte på
Småbåtbrygga på
dugnadsdagene:
tirsdager og torsdager
mellom kl 18.00 og 20.00
eller over telefon
71677072
Småbåtlaget E-postadresse:
smaabat@online.no
Årsmøtet avviste nok en gang
montering av porter ved lagets
landganger.
Derimot vedtok Årsmøtet at
medlemmer over 70 år fritaes
for dugnadsgebyret på kr 400,De det gjelder må ta kontakt
med kasserer Per Jan Espvik
for registrering. En kan også
gjøre dette ved å anføre
fødselsåret som melding på
innbetaling av årets kontingent.
Dette fritaket gjøres gjeldende
fra 2007.
Det ble også vedtatt regler om
maks 3 år opplagsplass på land.

Småbåtbrygga
Bjørn Golmen
Dunkarsundet
Øyvind Dyrnes
Åsmund Brakstad
Inge Israelsen

Ønsker alle medlemmer en
riktig god sommersesong!

Med sjøvetthilsen LOS

Kranmenn:
Holmfjæra
Karl Kampe
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