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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 i år Husk også å
melde fra om adresseforandring.
Året 2006 har gått over i
historien med vanlig aktivitet
innen laget. Styret har avholdt
6 styremøter og behandlet 37
saker. I perioden er det avholdt
to medlemsmøter. Arbeidet
med å forbedre belysningen på
flytebryggene i samtlige havner
har også pågått i 2006.
Arbeidet tar tid og går senere
enn forventet.
I forbindelse med lagets feiring
av 50 års jubileum i 2006 har
en komité gått gjennom lagets
historie og i den forbindelse
laget en jubileumsbok. Boken
deles ut gratis til alle
medlemmene og kan avhentes
på lagets kontor tirsdag og
torsdag mellom kl 1800 og kl
2000. Det er også i år blitt
foretatt utskifting av flere eldre
brygger i havnene. Disse er
blitt erstattet med nye. Lagets
havneanlegg er derfor under
kontinuerlig fornyelse/
opprustning.
Tradisjonen tro ble det også i år
arrangert friluftsgudstjeneste i
Naustkroken. Årets guds tjeneste hadde i likhet med
tidligere år stor oppslutning
under fine værforhold.
Kristiansund Småbåtlag feiret i
år 50 års jubileum. I den
forbindelse ble det avholdt
jubileumsfest 17. juni med ca.
110 personer til stede.

Innlandet
Dugnadsgjengen ved
Innlandsmoloen har gjennomført
vanlig vedlikehold i havna.
Fortøyninger er ettersett.
Småbåtbrygga
Grunnet store råteskader på
bordkledning besluttet styret å
skifte kledning på to vegger i
2005. Dette arbeidet har fortsatt i
2006 hvor kledningen på sørveggen er blitt skiftet, slik at tre
vegger nå er ferdigstilt. Den
fjerde vegg vil bli skiftet i løpet
av 2007. Materialer til dette er
innkjøpt på budsjettet for 2006.
Styret er så langt tilfreds med
resultatet. Før arbeidet ble
igangsatt ble det innhentet anbud.
For øvrig har arbeidet med
oppussing av musikkskolen
pågått hele året og forventes
ferdig i 2007. Kloakkavløpet er
ordnet og samtlige fortøyninger
er ettersett av froskemann. I
forbindelse med skifte
av bil er garasjen utvidet og ny
port montert. I hovedhusets 2.etg.
er det innredet kontor for
vedlikeholdsleder.
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. For
øvrig er oppholdsbrakken pusset
opp og diverse tiltak iverksatt for
å holde god orden i havna.
Holmfjæra
Grunnet vekten/vindfanget i en
del større båter er det satt opp en
del nye fortøyninger. Flytting av
noen større båter til Hegerberget
er påbegynt, og flere søkes flyttet
i 2007. Oppholdsrom i Blåhuset
er tilnærmet ferdig. Videre
innredning vil fortsette i 2007.
Det er avsatt kr. 20.000,- til dette
formål i budsjettet for 2007.
Sommeren 2006 ble det nedsatt
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en arbeidsgruppe bestående av
representanter for Oddstøl
Elektronikk og Småbåtlaget i
den hensikt å finne bedre
løsninger for det allerede
monterte TV-overvåkningsutstyr. Gruppen vil fortsette sitt
arbeid i 2007. Den planlagte
asfaltering av landområdet er
gjennomført.
Nervågen
Det er gjennomført vanlig
vedlikehold i havna. På D-pir
er det skiftet ut syv flytebrygger med helt nye brygger
som er produsert av
dugnadsgjengen i
Dunkarsundet. I tillegg er det
skiftet dekke på to brygger. I
havna er det montert lysmaster
på bryggene, men lys vil først
bli montert i 2007.
Dunkarsundet
Havna er fortsatt under
utbygging. Kapasiteten til
havna er på det nærmeste
oppbrukt. Styret arbeider
fortsatt med å få overta
Apotekerholmen. Spørsmålet
ventes avklart i løpet av 2007.
Et naust er påbegynt
og forventes ferdig for
innflytting sommer 2007.
Styret har foretatt fordeling
blant medlemmene. Foruten
vanlig vedlikehold er det lagt
ned kabel til lysmaster på molo
og fundament til mastene er
oppsatt. Videre er det lagt ut
strøm til H-brygga.
Servicebrygge for
medlemmene er utlagt ved
klubbhuset. For øvrig er alle
bryggefester ettersett og vanlig
vedlikehold utført.
Gjestebrygga
Driften av gjestebrygge har i
likhet med tidligere år gitt et
verdifullt bidrag til Lagets
økonomi.
Det er montert ny hovedkabel
frem til sanitærhus i regi av
NEAS. Videre er det montert to
nye strømsøyler med måler for
salg av strøm under vinteropplag.
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Lagets økonomi
Årets driftsregnskaper er gjort
opp med et overskudd på kr.
809.853,- før avskrivninger.
Samtidig er det blitt foretatt
investeringer for kr. 954.483,-.
Totalt sett er styret 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
den generelle kontingent eller
båtplassavgift for år 2007, og
har i den forbindelse lagt opp
til et budsjett for år 2007 som
vektlegger å utføre en del
nødvendige investeringer
samtidig som driften holdes
innen for dagens økonomiske
rammer. Fritak for dugnadsbetaling for medlemmer over
70 år ble vedtatt i årsmøtet for
2006. Med tanke på en del
store utfordringer Laget står
ovenfor, har styret under sak 8
foreslått en forsiktig økning av
dugnadsavgiften med kr. 100,-.
Dugnadsavgiften vil da bli kr.
500,-. Medlemskontingenten
har ikke vært justert på over 11
år, noe som i stor grad skyldes
at styret har foreslått og fått
vedtatt andre finansieringsformer, som båtplassavgiften
for nye medlemmer og
dugnadsavgiften. De siste to
årene har gjestebryggen vært
under økende press for
vinteropplag. Dette skyldes
etter styrets mening for lave
priser i forhold til alternative
løsninger. På denne bakgrunn
vil styret foreslå økning av pris
for vinteropplag med to satser:
Under 35 fot kr. 1.000,- og
over 35 fot kr. 1.500,-.
Generelt
Pr. 31.12.2006 har Laget 916
medlemmer, en netto tilgang på
21 medlemmer fra året før. Det
er til samme tidspunkt innbetalt
617 utliggerandeler til en
inngående verdi på
kr. 3.793.900,- mot 611
utliggere i 2005.
Styret vil takke alle som hver
på sin måte har bidratt til
lagets drift og utvikling. En
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spesiell takk til de medlemmer
som trofast stiller opp til
dugnad kveld etter kveld hele
året til ende.

Kasserer Per Espvik kan
kontaktes i Småbåtlagets
lokaler tirs og tors kl.
17.30 -19.00, 71677072.

Lagets tillitsmenn:

Ansvarlig for utleie av
Småbåtbrygga :
Arne Skarshaug 71 58 29 22
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Gunvald Skogsholm
Jan Hoel
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Havneformenner:
Innlandet
Kåre Olsen 71 68 58 55
Nervågen
Ove Reiten 71 58 27 85
Olav Loe 71 51 41 0
Homfjæra
Kåre Tømmervåg 71 51 41 0
Jan Hoel 71 67 27 56
Hegerberget
Jan Erik Rollan. 71 67 00 34
Småbåtbrygga
Bjørn Golmen 71 67 07 09
Dunkarsundet
Øyvind Dyrnes 71 67 66 87
Åsmund Brakstad 71 58 23 46
Allan Nielsen 41 14 11 06
Kranmenn:
Holmfjæra
Karl Kampe 71 67 55 57
Innlandet
Knut Skarpnes 71 67 43 71
Dunkarsundet
Åsmund Brakstad 71 58 23 46
Plasstildeler:
Magne Grav kan kontaktes i
Småbåtlagets lokaler tirs og tors
kl. 17.30 -19.00, på tlf.
71677072, eller på 46819204.

Utbyggingskomite
Dunkarsundet:
Svein I. Hammervik
Svein Møst
Kåre Fure
Småbåtlagets e-postadresse:
kristiansund@smaabat.no
Småbåtlagets Internettside:
http://www.smaabat.no
Årsmøte vedtak:
Årsmøte vedtok en del
endringer under §7 ang. Lagets
signatur. Dessuten under § 13
om lagets eierstruktur. I tillegg
en endring i § 3 som gir en
mulighet til å være støttemedlem. Årsmøte vedtok å øke
dugnadsavgiften til kr 500,- I
tillegg ble avgiften for
vinteropplag ved Gjestebrygga
fastsatt til kr. 1000,- for båter
under 35 fot og kr 1500,- for
båter over 35 fot. Ellers så ble
styret bedt om å vurdere en
oftere oppdatering av lagets
hjemmeside. Styret tar dette til
etterretning. Ellers var dette om
porter i lagets havner oppe for
n-te gang. Nok en gang ble
dette nedstemt med et
overveldende flertall 75 mot
17. Også en sak som gikk på å
kunne stemme på årsmøte over
internett ble nedstemt.
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
Ønsker alle medlemmene en
riktig god sommersesong!

Med sjøvetthilsen
LOS
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